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Abstrakt 
 

“I don't expect you to do it right away but you'll try” 

 

Syftet med studien var att undersöka hur lärare i ämnet idrott och hälsa arbetade med 

motivationsstödjande mot elever med en låg motorisk förmåga i undervisningen. Vi 

valde att utgå ifrån en kvalitativ metod vilket innebar att vi genomfört intervjuer med 

fem verksamma lärare i ämnet idrott och hälsa. Det som våra intervjuer grundade sig på 

var att vi fick en inblick i hur lärare arbetade motivationsstödjande med hjälp av 

läroplanen samt hur de tolkade och använde läroplanen. Vidare önskade vi att belysa 

hur lärare arbetade för att undvika att peka ut en elev med låg motorisk förmåga samt 

vilka åtgärder de använde sig av för att öka motivationen hos eleverna. Det resultat som 

framkom i de intervjuer som genomfördes var att informanterna tolkade läroplanen och 

kursplanerna relativt lika dock var tillvägagångssättet olika men målet var detsamma. I 

vårt resultat framkom det även hur informanterna arbetade med att undvika att elever 

upplevde att de kände sig utpekade på grund av en låg motorisk förmåga. Ytterligare 

något som låg till grund för vår studie var att vi var intresserade av vilka åtgärder som 

informanterna använde för att öka motivationen hos eleverna.  
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1 Inledning 
Talesättet “kroppen är byggd för att röra på sig” är ett uttryck som de flesta har hört 

under sin uppväxt, dock är det inte alla barn och unga som väljer att aktivera sig fysiskt 

utan de väljer i allt större utsträckning stillasittande aktiviteter (Hultgren 2008). En 

anledning till detta kan vara att elever med en lågt utvecklad motorisk förmåga väljer att 

inte delta i aktiviteter på grund av att de inte vill bli utsatta för kränkande behandling i 

samband med ett eventuellt misslyckat försök att utföra en viss rörelse. 

 

Detta arbete kommer att inrikta sig mot elevers rörelseintresse och vad som påverkar 

deras motivation till att röra sig samt hur lärare kan arbeta för att öka elevers motivation 

till rörelse. Då det är mycket mer till ämnet idrott och hälsa än att eleverna bara ska 

”springa av sig”. Vad är det egentligen som krävs av lärarna för att eleverna ska 

utvecklas på bästa sätt och utveckla en vilja till att röra på sig? Det vi också kan fråga 

oss är vad det finns för anledning till det minskade rörelseintresset bland elever i 

skolan? Då det också finns lärare som är insatta och vill att eleverna ska röra på sig och 

tar varje tillfälle som ges och uppmanar eleverna till fysisk aktivitet. 

 

Anledningen till att vi valt detta område för vårt självständiga arbete är att vi båda 

kommer att arbeta som lärare i ämnet idrott och hälsa efter avslutad utbildning vid 

universitetet. Vidare har vi båda två uppmärksammat ett minskat rörelseintresse bland 

elever som vi kommit i kontakt med under våra verksamhetsförlagda 

utbildningsperioder. 

 

Rädsla och otrygghet som grundar sig i låga motoriska kunskaper är något samtliga 

lärare inom ämnet idrott och hälsa arbetar med, samt att det är en av de pedagogiska 

utmaningar som lärare i idrott och hälsa ställs inför. Med pedagogiska utmaningar vill 

vi påstå att elevers tidigare erfarenhet av rörelse har stor inverkan på deras intresse och 

tidigare rörelsekunskap. Dessa är enbart två aspekter av den problematik som en lärare i 

idrott och hälsa ställs inför under lektionerna i ämnet. 
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2 Begreppsförklaring 
Här kommer vi att förklara några centrala begrepp som förekommer i detta arbete och 

som kan upplevas snarlika för läsaren och även kan göra att sammanhanget blir otydligt 

ifall läsaren inte har en klar bild av begreppen. 

 

När vi i texten skriver om motoriska kunskaper syftar vi då på de kunskaper som 

eleverna ska kunna när de slutar årskurs sex enligt kursplanen som finns för ämnet 

idrott och hälsa. 

 

Vid de tillfällen i texten som berör elevernas motoriska färdigheter/förmågor menar vi 

 det som eleverna kan i nuläget och som är det läraren grundar sin undervisning på och 

det är även dessa färdigheter som ska utvecklas för att eleverna ska nå de kunskapskrav 

som finns i årskurs sex. 

 

3 Bakgrund 
I detta kapitel kommer vi att beskriva tidigare forskning inom det område vi valt att 

inrikta oss mot utifrån rubrikerna; motoriska kunskaper hos barn och elever, motoriska 

kunskaper enligt läroplanen, lärandeteorier och undervisning, professionalism och etik 

och avslutningsvis kommer vi att redovisa vår teoretiska referensram. Vidare har vi som 

syfte med detta arbete att försöka kartlägga hur några utvalda idrottslärare går tillväga 

för att genom dessa fyra underrubriker nå elever med låga motoriska förmågor.  

 

3.1 Motoriska kunskaper hos barn och elever 

Dagens barn och elever är i större utsträckning mer stillasittande jämfört med vad barn 

och elever var under 1980- och 1990-talet (Jagtøien, Hansen & Annerstedt 2002). Dock 

finns det en tydlig uppdelning mellan de som ägnar sig åt någon form av rörelse på 

fritiden och de som inte deltar i någon aktivitet som är kopplad till rörelse. Den 

uppdelning som är något som Larsson (2008) belyser i sin avhandling är att de 

ungdomar som är medlemmar i en idrottsförening är i väldigt stor utsträckning fysiskt 

aktiva och rör på sig större delen av tiden. Medan de elever som inte  är medlem i någon 

idrottsförening inte rör på sig alls alternativ väldigt lite. De aktiviteterna som dessa barn 

och elever framförallt ägnar sig åt är att sitta framför olika skärmar och detta är något 

som påverkar deras motoriska utveckling (Szczepanski 2007).  I sin tur påverkar detta 

elevernas prestationer i ämnet idrott och hälsa där deras motoriska förmåga är en av 

kunskaperna som utmanas. Vidare är tiden som barn och unga spenderar framför olika 

skärmar istället för att aktivera sig fysiskt något som gör att de kan utveckla en rädsla 

eller en otrygghet inför fysiska aktiviteter som sedan påverkar deras prestation inom 

ämnet idrott och hälsa (Grindberg & Jagtøien 2000, Jagtøien, Hansen & Annerstedt 

2002). Rädsla eller otrygghet inför fysiska aktiviteter kan leda till att eleverna 

misslyckas med de planerade aktiviteterna och detta kan leda till att eleverna eventuellt 

kan uppleva en känsla av misslyckande vilket kan påverka deras motoriska utveckling i 

en negativ riktning (Giota 2002). 

 

En god motorisk förmåga utvecklas när eleverna har gjort en rörelse tillräckligt många 

gånger att rörelserna har blivit automatiserade och hjärnan vet vilka signaler som den 

ska skicka till vilka muskler för att rörelsen ska bli korrekt utförd. Således menar vi med 

begreppet “låg motorisk kunskap” att elever inte har genomfört en rörelse i den 

utsträckningen att hjärnan vet vilka signaler som den ska skicka till musklerna för att 
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rörelsen ska bli korrekt utförd (Jagtøien, Hansen & Annerstedt 2002, Nyberg & Tiden 

2012). 

 
För att våra rörelser skall vara ändamålsenliga är det viktigt att de sker i 

rätt tid och att de har rätt riktning och styrka. Denna komplicerade 

styrningsprocess tar sig nervsystemet an. När vi bestämt oss för vad vi skall 

göra, skapar hjärnan en föreställning om hur rörelseuppgiften skall lösas. 
Hjärnan beräknar därefter rörelsens riktning, snabbhet och kraft, innan 

impulser sänds genom ryggmärgen och vidare ut i muskelcellerna (Jagtøien, 

Hansen & Annerstedt 2002:51) 

 

Dagens allt mer stillasittande vardag gör att barn och unga inte utvecklar de fysiska 

förmågor som de gjort under 1980- och 1990-talet och detta kommer med största 

sannolikhet att få negativa effekter för samhället i framtiden. Skador som är direkt 

kopplade till minskad fysisk aktivitet i unga år kommer att bli ytterst påtagliga och 

påverka individen och dennes arbetsförmåga i ett senare skede i livet (Alderman, 

Beighle Pangrazi 2006, Jagtøien, Hansen & Annerstedt 2002, Nyberg & Tiden 2012).  

 

Sjöström, Ekelund & Yngve (2000) menar att det är fler pojkar än flickor som utövar 

någon fysisk aktivitet, dock är skillnaden störst när de är unga och ju äldre barnen blir 

desto mer stillasittande blir dem. Detta kan bero på att de tillbringar en stor del av 

dagarna i skolan som innebär mycket stillasittande under lektionerna. Enligt Jagtøien, 

Hansen & Annerstedt (2002) utvecklar barn sina rörelsefärdigheter under hela sin 

uppväxt i både lek och dagliga göromål och med detta blir barn  mer skickliga på att 

kunna kontrollera sin kropp och dess rörelser. Barns motorik, som grovmotorik vilket 

sker med de stora muskelgrupperna i ben, armar, mage och rygg, och finmotorik, som är 

precisa rörelser som sker med händer, fötter och ansiktet. Dessa motoriska former har 

sin utgångspunkt i genetiska anlag. Dock utvecklas dessa rörelser med kombination av 

fysisk tillväxt, lärande och mognad. Med detta kan hjärnan lära sig att kontrollera 

rörelser som är utöver de rörelsemönster som är medfödda.  

 

3.2 Motoriska kunskaper enligt läroplanen 

Att utveckla elevers motoriska kunskaper har skolan haft som ansvar sen folkskolan 

infördes 1842 (Säljö 2014), dock har undervisningen både utvecklats och förändrats i 

samband med att det kommit ut nya läroplaner (Tidén 2016). De två senaste 

läroplanerna som skolverket konstruerat, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 

(Lpo 94) och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11)  har 

dock blivit mer individcentrerade och inriktar sig i större utsträckning mot det 

sociokulturella perspektivet.  

 

Från de tre senaste läroplanerna, varav den senaste läroplanen är en reviderad upplaga 

av den läroplan som kom ut 2011, som har implementerats i skolan går det tydligt att se 

att undervisningen inriktas mot eleverna och deras behov och förutsättningar. Detta 

skiljer sig från den upplaga av läroplanen som gavs ut 1980 (Skolöverstyrelsen 1980), 

där det nämns att elever och lärare gemensamt planerar undervisningsmål och använder 

det som utgångspunkt för undervisningen. 

 
I den lokala arbetsplanen skall den enskilda skolan ange hur målen skall 

förverkligas och hur verksamheten skall utformas och organiseras. Där 
anges således mål för verksamheten som helhet. Lärarna utformar 

tillsammans med eleverna undervisningsmål. Dessa mål och olika 
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elevgruppers behov och förutsättningar är utgångspunkten för val av 

arbetssätt (Utbildningsdepartementet 1994:3) 

 
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den 
ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper (Skolverket 2016:8) 

 

Enligt Skolverket (2016) finns det kunskapskrav och mål som eleverna ska klara av 

innan de lämnar grundskolan och som fastställs av regeringen och skolverket. För de 

olika skolformerna finns det en kunskapsplan som innehåller ämnets syfte och centrala 

innehåll och därmed vad det är som ska behandlas i undervisningen. Utbildningen ska 

främja elevernas vilja till att hämta och utveckla sin kunskap och med det få en livslång 

lust att lära. Skolan ska även klargöra vilka mål och krav som eleverna ska uppnå i sin 

utbildning samt vilka rättigheter och skyldigheter som både elever och vårdnadshavare 

har.  

 

Det centrala innehåll som eleverna ska få ta del av är:  

 
• Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra 
redskap.  

 

• Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och 

rörelser till musik.  

 

• Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik. (Skolverket 2016:49) 

 

Utifrån de centrala innehåll som vi beskrev ovan i idrott och hälsa ska eleverna utveckla 

sin allsidiga rörelseförmåga och sitt intresse för fysisk aktivitet. Har eleverna fått 

positiva upplevelser av rörelser och har ett intresse för fysisk aktivitet redan i tidiga 

åldrar är det stor chans att det intresset fortsätter in i senare livet. Eleverna ska även få 

kunskap om vad som påverkar den fysiska förmågan och deras hälsa. Under elevernas 

skoltid ska undervisningen skapa förutsättningar för att eleverna kontinuerligt ska delta i 

fysisk aktivitet och därmed utveckla elevernas kroppsuppfattning och tilltro till sin egen 

fysiska förmåga (Skolverket 2016). Tilltron i det sociokulturella perspektivet kan 

innebära att eleven förstår lärandet och har förmågan till att vilja delta i social praktik 

(Larsson & Meckbach 2012). Vidare kan elevernas tilltro göra att de pressar sig till att 

genomföra den planerade undervisningen antingen för att eleverna upplever en känsla 

av självförverkligande när de genomför övningen med ett lyckat resultat alternativt att 

de upplever att de är tvungna att genomföra det för att det är en del av undervisningen 

(Ryan, Lynch, Vansteenkiste & Deci 2011). 

 

3.3 Lärandeteorier och undervisning 

När det kommer till vilken lärandeteori som varje enskild lärare utgår ifrån i sin 

yrkesprofession grundas valet av lärandeteori i de personliga föreställningar som varje 

lärare har och hur de ser på undervisningen som sker i skolan (Åström 2013). Några 

exempel på lärandeteorier som har eller förekommer inom grundskolan kan vara 

behaviorismen, pragmatismen och det sociokulturella perspektivet. 

 

Ett behavioristiskt synsätt på undervisning kan vara att lärare exempelvis använder sig 

av positiv och negativ betingning och med detta menas att elevers positiva beteende 

styrks. Ett exempel på positiv betingning kopplat till ämnet idrott och hälsa kan vara en 
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elev som alltid, eller större delen av tiden, genomför de planerade övningarna med ett 

lyckat resultat. Ett sätt att exemplifiera negativ betingning kan vara att läraren 

tillrättavisar en elev som inte genomför de planerade övningarna, utan ägnar sig åt att 

förstöra för de övriga eleverna i gruppen genom att tramsa och inte lyssna på de 

instruktioner som läraren ger i samband med övningarna (Säljö 2014). 

 

En pragmatisk syn på undervisning kan innebära att läraren fokuserar på att utveckla de 

förmågor som eleverna kommer att använda sig av i sin vardag eller som merparten av 

eleverna utövar på fritiden. Exempelvis om större delen av elevgruppen spelar i ett 

fotbollslag inriktas undervisningen på att utveckla elevernas kunskaper kopplat till sitt 

fotbollsintresse och de elever som inte utövar fotboll i detta fall får helt enkelt acceptera 

det för de är en minoritet i sammanhanget (Säljö 2014). 

 

Ett sociokulturellt perspektiv på undervisningen innebär att lärandet sker genom 

diskussioner mellan eleverna dels sinsemellan men också mellan läraren och eleverna. 

Användningen av diskussioner som lärandeform möjliggör även att elever som inte 

direkt deltar i diskussionen också utökar sitt lärande genom att delta i diskussionen som 

åhörare. Vidare kan lärare med hjälp av denna teori utmana elever som har tappat 

motivationen genom att ställa frågor som dels bryter ner uppgiften i mindre moment och 

dels genom frågor ge elev de redskap som den behöver för att lösa uppgiften (Hwang & 

Nilsson 2011, Säljö 2014).  

 

Som vi tidigare nämnt finns det en överhängande risk att elever som upplever 

misslyckande i samband med den planerade undervisningen utvecklar en negativ 

inställning till ämnet. Elevers negativa inställning till den planerade undervisningen kan 

vara föremål för elevernas rädsla eller framkalla en känsla av otrygghet (Giota 2002). 

För att undvika detta kan lärare utgå ifrån den proximala utvecklingszonen som syftar 

till att utmana eleverna med aktiviteter eller uppgifter som ligger strax över den 

kunskapsnivå som eleverna ligger på. Detta för att de ska utmanas i sin 

kunskapsinhämtning under hela sin skoltid (Dysthe 2003, Hwang & Nilsson 2011, Säljö 

2014). Ett exempel på en situation där lärare kan utnyttja denna teori i en 

undervisningssituation är, i idrottsundervisning som inriktar sig mot redskapsövningar, 

där elever kan uppleva rädsla eller otrygghet på grund av bristande motoriska 

kunskaper. Här kan läraren bryta ner en övning i mindre delar för att eleven dels ska 

lyckas med ett moment i övningen och dels för att eleven ska känna sig trygg i 

situationen och känna att hen har kontroll över situationen (Hwang & Nilsson 2011, 

Säljö 2014, Wright, Patterson, Cardinal 2000). Dock är det en förutsättning att läraren 

känner till de behov som finns inom elevgruppen och det kräver att lärare känner sina 

elever och deras svagheter (Blankenship 2007, van Aart, Hartman, Elferink-Gemser, 

Mombarg & Visscher 2015). Vidare är det även viktigt att som lärare ge eleverna 

positiv återkoppling när de lyckas med ett moment som ligger till grund för rädsla eller 

otrygghet för att eleverna ska utveckla en positiv attityd till aktiviteten eller momentet 

(Jakobsen 2012). 

 

Om lärare inte skulle använda sig av denna teori som utmanar eleverna kan det leda till 

att de planerade aktiviteterna ligger på en för hög nivå kunskapsmässigt och eleverna 

upplever att övningen eller aktiviteten är omöjlig att klara av. Detta är något som kan 

leda till att eleverna inte lyckas lika bra med aktiviteterna och genom detta utvecklar en 

negativ självbild och känslan av rädsla och otrygghet kvarstår hos eleverna (Jacobsen 

2012). 
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3.4 Professionalism och etik 

För att eleverna ska kunna uppnå målen som är skrivna i läroplanen krävs det empati 

och engagemang från läraren, vilket kan visa motivation från lärarens sida. Att läraren 

visar empati kan göra att eleven känner sig mer motiverad i form av nyfikenhet  och 

mod till att göra en viss aktivitet. Det kan till exempel vara en aktivitet eleven från 

början inte prioriterar och känner är så viktig och därmed får minskad motivation till att 

utöva aktiviteten (Brynolf 2012, Hultgren 2008). Ett ytterligare förtydligande exempel 

på detta kan vara undervisning som riktar sig emot redskapsövningar, där samtliga 

övningar som eleverna ska genomföra i samband med undervisningen inte är övningar 

som de känner att de kommer ha nytta av senare i livet. 

 

Hultgren (2008) menar också att utan empati finns en risk för att lärarna inte når ut till 

alla elever och därmed ökar risken för fysisk inaktivitet. Hultgren (2008) skriver om de 

elever som känner sig hjälplösa och känner att de inte har någon kontroll över vad som 

händer och därmed inte vill vara med i undervisningen eller aktiviteten. När sådana 

situationer uppstår kan läraren ge eleven kontrollen genom att fråga vad eleven vill att 

man som lärare kan göra för att hjälpa till så att eleven ska känna sig trygg. Till exempel 

om eleven ska göra en kullerbytta och känner sig rädd och osäker kan läraren fråga vart 

läraren ska placera sig och vad eleven vill att man som lärare ska göra för att eleven ska 

känna en trygghet i övningen. Genom att ställa denna typ av frågor får eleven bestämma 

och känna kontroll över vad som händer. Känner eleven kontroll blir det en 

framgångsfaktor, då eleven har fått ta egna beslut och bestämma själv över situationen 

(Alderman, Beighle & Pangrazi 2006). Att lärare och elever gör val i samband med en 

undervisningssituation är något som även Liberg (2014) belyser när hon diskuterar 

elever som deltagare i undervisningssituationer. När det kommer till de val som 

eleverna grundar sina respektive beslut på om att delta eller inte grundar de sig i vilka 

de är som personer och med det menar Liberg (2014) att de erfarenheter som eleverna 

har med sig i “ryggsäcken”, exempelvis social tillhörighet, kultur och personliga 

värderingar, är något som påverkar elevernas olika val. 

 

Att ha insikt och kunskap om elevernas inre värld gör det enklare att få kontakt och 

kunna möta eleven utifrån deras förutsättningar. Genom att möta eleverna på deras 

kunskapsnivå kan lärare ge eleverna förmågan och den kunskap de är i behov av för att 

lyckas i skolan. Att planera undervisningen på ett sätt som gör att eleverna utvecklar sin 

förmåga och kunskap är även något som kan bidra till att deras motivation till skolan 

höjs (Giota 2002). Vidare i elevens lärande är det viktigt som lärare att vara medveten 

och ta hänsyn till elevens inlärningsstil och därigenom kunna leda elevernas lärande 

(Brynolf 2012). Ytterligare något som är viktigt som lärare i idrott och hälsa, är att 

lägga fokus på utvecklingen snarare än resultatet som eleverna presterar (Alderman, 

Beighle Pangrazi 2006). Något som däremot kan påverka elevernas lärande såväl 

positivt som negativt är ifall lärare kategoriserar eleverna utefter kunskapsnivå. 

Kategorisering är något som eleverna känner av och det påverkar deras inställning och 

motivation till den planerade undervisningen (Åström 2013). 

 

För hur en lärare ska agera i en undervisningssituation finns det olika teoretiska 

modeller, utbildningar och forskning för, men i själva undervisningen är läraren den 

viktigaste problemlösaren, beslutsfattaren och utvärderaren. Med detta utvecklar läraren 

hela tiden sig själv och får mer att stå på av erfarenhet och beprövad erfarenhet om vad 

som fungerar och inte fungerar i undervisningen. Det är viktigt att som lärare tänka över 

vad det är som är viktigt i undervisningen. Till exempel om eleverna bara ska ha idrott 

för att bli tränade och få bättre kondition, eller om de ska få lära sig om varför det är 
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viktigt att vara fysiskt aktiva och hur de ska bli motiverade till att vilja röra på sig? Ska 

jag lära eleverna att spela golf? Hur lär jag eleverna på bästa sätt att klara av en viss 

aktivitet/rörelse? Att reflektera över frågor av denna form är man som lärare mer 

självständig, istället för att vara icke-reflekterande då det lätt blir att andra lärare förstår 

ens didaktiska beslut och därmed inte utvecklas på samma sätt och blir samma goda 

pedagog som den reflekterande läraren. För att bli en bättre lärare är det viktigt att 

kunna tänka igenom undervisningens innehåll, syfte och hur arbetssättet ska gå tillväga. 

Detta är dock något som kräver erfarenhet då man har idéer - kursplaner, modeller, tips 

och vilka sätt det finns att utvärdera. Det gäller också att träna på problemlösningar, 

veta vad fungerar med olika klasser och under vilka förutsättningar. Genom att hela 

tiden pröva sin handlingsförmåga, förmåga att kunna reflektera utifrån kunskapsmål för 

eleverna och ämnet, kan man som lärare lättare lära sig hur man ska agera i de olika 

situationer som uppstår (Annerstedt 2001).  

 

3.5 Teoretisk utgångspunkt 

Med stöd i läroplanen med tillhörande kursplan för idrott och hälsa är utformad samt de 

olika teorier och perspektiv på undervisning som vi kommit i kontakt med har vi valt att 

utgå ifrån det sociokulturella perspektivet. Det sociokulturella perspektivet innebär i 

korthet att elever och lärare interagerar tillsammans i undervisningssituationer med syfte 

att lära av varandra genom kommunikation (Säljö 2014). Ytterligare något som gjort att 

vi valt att utgå ifrån detta perspektiv är att den erfarenhet vi tillägnat oss i samband med 

våra praktikperioder, där vi kommit i kontakt med de olika teorier som vi tidigare 

presenterat i detta kapitel. Detta perspektiv kommer även att ligga till grund för de 

frågeställningar som kommer att fungera som ett verktyg i samband med när vi samlar 

in vår empiri och även när empirin ska analyseras.  
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4 Syfte 
Syftet med detta arbete är att genom en intervjustudie undersöka hur fem lärare i 

grundskolan arbetar med elever med låga motoriska förmågor i genomförandet av olika 

moment inom ämnet idrott och hälsa. Samt hur dessa lärare arbetar för att motivera 

denna kategori elever. 

 

4.1 Frågeställningar 

1. Vilka motoriska kunskaper och färdigheter menar lärarna att de ska utveckla 

hos eleverna enligt läroplanen och hur arbetar de med detta? 

2. Hur kan man som lärare förbereda de olika aktiviteterna för att undvika att 

elever känner sig utpekade på grund av låg motorisk förmåga? 

3. Vilka konkreta åtgärder berättar lärare att de använder för att öka motivationen 

hos eleverna? 
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5 Metod 
I metodkapitlet kommer vi att redovisa för vilken metod vi valt att använda oss av i 

detta arbete samt hur vi har gått tillväga i urvalsprocessen. Avslutningsvis kommer vi 

att redovisa för de etiska överväganden vi gjort i samband med datainsamlingen. Den 

utgångspunkt vi avser att utgå ifrån i detta arbete kommer att vara det sociokulturella 

perspektivet med anledning av att undervisningen som sker i skolan ligger nära detta 

perspektiv, avseende samarbetet mellan lärare och elever (Skolverket 2016). Vidare 

kommer vi kunna koppla denna teori till vår studie hur elever upplever undervisningen 

utifrån sin rädsla eller upplevda otrygghet kopplat till den planerade undervisningen 

(Allwood & Eriksson 2010). 

 

5.1 Metodval 

Valet att genomföra en kvalitativ studie grundades i att vi med denna studie syftar till att 

få ökad förståelse kring elevers motoriska förmåga och hur den påverkar deras 

prestation inom ämnet idrott och hälsa (Friberg 2012), något som kräver en subjektiv 

syn på ämnet. Med subjektiv syn menar vi att vi vill ha lärarens syn på hur eleverna kan 

uppfatta de olika delar som behandlas i undervisningen. Detta föranledde valet att 

intervjua yrkesverksamma lärare inom ämnet idrott och hälsa. Vidare passar en 

kvalitativ studie då vårt arbete är småskaligt (Denscombe 2016). En kvantitativ studie å 

andra sidan ser till större mängd data och lämpar sig därför bättre till studier grundade 

på matematiska principer och sannolikheter (Denscombe 2016).  

 

Ytterligare en anledning till att vi använt oss av den kvalitativa metoden är att vi ska 

undersöka hur lärare arbetar med att motivera elever med motoriska svårigheter att klara 

moment inom ämnet idrott och hälsa. Vår bedömning är att en semistrukturerad intervju 

på ett bättre sätt fångar in lärares reflektioner och uppfattningar om hur detta ska ske i 

jämförelse med exempelvis enkäter som inte ger möjlighet till lika utvecklande svar. 

Semistrukturerad intervju innebär att man utgår ifrån en intervjuguide men ställer öppna 

frågor och lämnar utrymme för följdfrågor vilket inte är möjligt i strukturerad intervju 

(Denscombe 2016). 

 

5.2 Urval 

Det urval som gjorts innebar att vi kontaktade verksamma lärare i ämnet idrott och 

hälsa, för att se ifall de ville delta i en intervju. Anledningen till att vi valde verksamma 

lärare är för att vi skulle få dels relevant information och dels information om hur detta 

problem angrips i den verksamhet som pågår i skolan. Detta gör att en del av 

urvalsprocessen genomfördes med hjälp av ett subjektivt urval, då vi enbart kontaktade 

yrkesverksamma lärare i ämnet idrott och hälsa (Denscombe 2016). Detta för att vi ska 

få ett mer trovärdigt resultat på den data vi får in då verksamma lärare i ämnet idrott och 

hälsa är insatta i betydelsen av området. Då det är lärarna som spenderar mycket tid med 

elever som upplever rädsla eller otrygghet i samband med undervisningen. 

 

Ytterligare en del av urvalsprocessen vi använt oss av kallas explorativt urval och med 

detta menas att vi som forskare väljer informanter som vi tillfrågar angående en 

eventuell intervju (Denscombe 2016). 
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5.3 Genomförande 

Anledningen till att vi valde att intervjua verksamma lärare och inte lärarstudenter var 

för att vi dels skulle få erfarenhetsbaserade svar och dels få informanter som arbetar 

med denna typ av problematik i sin yrkesprofession. Detta ansåg vi att vi inte skulle få 

ifall vi valt att intervjua lärarstudenter som studerar till lärare i idrott och hälsa. Dels för 

att de i inte samma utsträckning har haft möjligheten att skaffa sig den erfarenhet som 

behövs för att kunna ge relevanta svar och dels för att de inte är yrkesverksamma lärare 

i samma utsträckning som de informanter som vi intervjuat. 

 

Vi har valt att intervjua fem lärare i idrott och hälsa och anledningen till att vi valt fem 

lärare är för att öka studiens trovärdighet gällande de tolkningar vi gjort i samband med 

vår analys. Vidare ger antalet informanter oss möjligheten att dra mer precisa 

antaganden gällande vårt forskningsområde (Hermerén 2011). Dock kan vi inte hävda 

att vårt resultat är helt tillförlitligt och trovärdigt då underlaget för denna studie enbart 

baseras på några få verksamma lärare. För att trovärdigheten och tillförlitligheten på 

studiens resultat ska vara mer exakt krävs det ett större antal informanter än fem 

verksamma lärare. Dock har tidsaspekten varit en avgörande faktor till att vi valt att ha 

fem informanter och inte flera. 

 

När vi gjorde vår intervjuguide så utgick vi från syfte och frågeställning för att på så sätt 

få relevanta frågor och svar och därmed få ut så pass mycket användbar information till 

vårt arbete som möjligt. När intervjuguiden var klar så tog vi kontakt med våra 

informanter och bestämde plats och tid för intervjuerna. De individuella intervjuerna 

genomfördes på respektive skola, i rum med lugn miljö där vi inte blev störda av elever, 

för att på så sätt få ut det bästa av intervjuerna. Med mer trovärdiga svar menar vi att de 

verksamma lärarna har varit ute i verksamheten längre och därmed har mer erfarenhet 

än lärarstudenterna. Vi valde också lärare som var utspridda i olika kommuner och 

skolor på grund av att det ser olika ut på olika skolor med olika elever och med det får 

vi också olika svar.    

 

Vi använde oss av en kvalitativ innehållsanalys som Denscombe (2016) beskriver. Vi 

inledde med att enskilt läsa de transkriberade intervjuerna för att på så sätt inte påverka 

varandra och för att sedan kunna hålla en diskussion med varandra kring relevant 

innehåll. Enskilt tog vi sedan ut lämpliga avsnitt som vi ansåg svarade på vårt syfte och 

bröt sedan ner dessa i mindre enheter. Vidare utarbetade vi enskilt olika kategorier som 

vi ansåg vara relevanta för arbetet. Sedan träffades vi och såg över varandras textavsnitt 

och kategorier och sedan kodade vi dem i överensstämmelse med kategorierna. Med 

hjälp av koderna kunde vi analysera texterna på ett mer samlat sätt och på så sätt få en 

klarare bild över likheter och skillnader mellan intervjuerna. 

 

5.4 Datainsamling 

Det vi gjorde för att få in den information vi behövde var att intervjua lärare i ämnet 

idrott och hälsa. De områden som intervjun behandlade var; elevers motoriska 

kunskaper, motorisk förmåga enligt läroplanen, elevers rädsla och otrygghet samt 

elevers motivation. 

 

Vidare valde vi att genomföra individuella intervjuer med informanter, dels för att 

informanterna och deras tankar ska förbli anonyma och dels för att vi skulle få varje 

informants opåverkade tankar om de områden som intervjuerna behandlade 

(Denscombe 2016, Hermerén 2011). Med opåverkade tankar menar vi att respondenten 
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använder sig av sina egna tankar och inte blir påverkad av vad andra säger, alltså hur 

påverkad respondenten blir av omgivningen. Ett exempel på detta kan vara om någon 

har en åsikt om någonting så har alla samma åsikt därefter, och trovärdigheten minskar 

således (Bryman 2011).  

 

Innan vi kunde genomföra våra planerade intervjuer var vi tvungna att konstruera en 

intervjuguide för att ge intervjuerna en tänkt struktur med hjälp av öppna frågor som 

informanterna kunde svara på utifrån sin kunskap och erfarenhet kopplat till 

undervisningen. Intervjuguiden grundades på vårt syfte och våra frågeställningar och 

skapades på ett sådant sätt att vi skulle få in den data som vi behövde för att kunna 

genomföra studien. Vi valde att ställa öppna frågor som inte kunde besvaras med ett 

“ja” eller “nej” dels med anledningen av att vi skulle få in den data vi behövde och dels 

för att öppna frågor kan leda till att informanterna får ge sin bild av hur de arbetar med 

elever som har en låg motorisk förmåga. Detta gjorde att de intervjuer som vi 

genomförde i samband med datainsamlingen tog mellan trettio och fyrtio minuter. 

 

5.5 Bearbetning av data 

I vår bearbetning av har vi transkriberat våra intervjuer för att vi skulle kunna få en 

överblick över vår data. När vi transkriberat vår data läste vi igenom samtliga intervjuer 

för att kunna utifrån våra frågeställningar plocka ut avsnitt i intervjuerna som liknade 

varandra (Denscombe 2016). Vår analys genomfördes utifrån den kvalitativa 

innehållsanalysen som vi nämnt tidigare, vilket innebar att vi utgick från den data vi 

samlat in genom intervjuerna och se över den för att se ifall det fanns några likheter 

och/eller skillnader mellan respondenterna i deras motivationsarbete (Denscombe 

2016). Därefter förde vi in dessa likheter och skillnader i vårt resultat.  

 

5.6 Etiska överväganden 

När det kommer till etiska aspekter att förhålla sig till kommer vi i samband med att vi 

kontaktar våra informanter bifoga ett informationsbrev som syftar till att våra utvalda 

intervjupersoner vet varför vi genomför denna studie. Det som kommer att inkluderas i 

informationsbrevet är vad studien ska inrikta sig emot. Vidare kommer informanterna 

att bli informerade om att det är helt frivilligt för dem att delta och att den data som vi 

får under intervjun enbart kommer att användas till detta arbete och sedan kommer att 

förstöras, för att skydda dem som informanter. Anledningen till att vi kommer att 

förstöra det material vi får in i samband med våra intervjuer är för att samtliga 

informanter ska förbli anonyma och det inte ska kunna gå att spåra dem eller deras 

tankar genom denna forskning samt att informanternas deltagande i studien inte ska 

påverka dem i samband med offentliggörandet av denna studie (Denscombe 2016). 

 

Detta informationsbrev kommer även att informera informanterna om att deras svar 

kommer att vara konfidentiella och ingen kommer kunna spåra svaren de ger i intervjun 

tillbaka till dem (Denscombe 2016, Hermerén 2011). Genom de intervjuer vi genomfört 

har vi som forskare fått insikt i hur informanterna tänker utifrån de frågor vi ställer 

under intervjun. Ytterligare något som Denscombe (2016) nämner är att det blir tydligt 

vad informanternas tankar är vid transkriberingen av intervjuerna. Då vi intervjuar 

verksamma lärare i ämnet idrott och hälsa ökar också tillförlitligheten då vi får lärarnas 

bild av hur deras syn på undervisningen är (Bryman 2011).  
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6 Resultat 
I detta kapitel kommer vi att redovisa de resultat vi fått fram i de intervjuer som 

genomförts. De elever som vi inriktat våra intervjufrågor mot är elever som på grund av 

låg motorisk förmåga har svårt att nå de kunskapsmål som finns i årskurs sex. 

 

Nedan kommer vi att presentera en tabell över våra intervjupersoner där namnen är 

fiktiva. 

 

Intervjuperson Namn Yrkestitel/utbildning Erfarenhet 

1 Åke Idrotts- och fritidslärare  4 år 

2 Gunnar Idrottslärare f-9 16 år 

3 Britta Idrotts- och fritidslärare  25 år 

4 Sven Idrotts- och fritidslärare  2 år  

5 Hilda Idrottslärare f-9 9 år  

 

6.1 Motoriska kunskaper 

Under denna rubrik kommer vi att presentera det som våra informanter har sagt, kopplat 

till vår första frågeställning; Vilka motoriska kunskaper är det som lärare ska utveckla 

hos eleverna enligt läroplanen? 

 
6.1.1 Kunskapskrav enligt läroplanen 

Genom vårt resultat kan vi se att det, i den svenska skolans aktuella läroplan, inte står 

skrivet explicit vilka motoriska kunskaper som eleverna ska kunna när de slutar årskurs 

sex. Dock framgår det tydligt i kursplanen för ämnet idrott och hälsa att eleverna ska 

utveckla sin allsidiga rörelsekompetens. 

 

Lärares inställning och tolkning av läroplanen samt vad undervisningen ska beröra 

enligt såväl kursplanens syfte som centrala innehåll är att eleverna ska ges möjlighet att 

utveckla sin allsidiga rörelseförmåga i första hand. I andra hand kommer de 

kunskapskrav som berör vad eleverna ska kunna när de går ut årskurs sex. Vidare går 

det utifrån vårt resultat att hävda att lärare uppfattar och tolkar läroplanen och 

kursplanerna på liknande sätt och planerar sina respektive undervisning efter det. 

 
Det finns inga direkta krav i läroplanen på vad du ska göra under 

lektionerna. Till exempel finns det inget krav på att eleverna ska klara av att 

göra en kullerbytta… utan det är elevernas allsidiga rörelsekompetens som 

är det viktiga. - Åke 

 
Det som är viktigt för mig när jag genomför mina lektioner är att barnen ska 
röra på sig så mycket som möjligt på idrottslektionerna. - Gunnar 

 

Det vi kan se utifrån dessa två citat är att kursplanen för ämnet idrott och hälsa inte 

explicit säger vad lektionerna ska innehålla. Istället lämnar kursplanen stort utrymme 

för tolkning av lärarna om vad de ska utveckla hos eleverna. Dock uttryckte samtliga 

respondenter att det var den allsidiga rörelsekompetensen som var viktigast att utveckla 
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hos eleverna. Genom att inte tvinga elever med låg motorisk förmåga att göra en 

specifik rörelse under en lektion kan det leda till att eleverna utvecklar sin allsidiga 

rörelsekompetens. 

 
åhh... kullerbytta jag vill nog stanna hemma istället, men där istället gäller 

det att motivera dom att att det är inget krav på att göra någon kullerbytta, 
vi kan göra helt andra saker.. du kan gå på alla fyra över mattan, du kan 

rulla stock… - Åke 

 

Något som framkom i våra intervjuer var att lärarna gav eleverna möjlighet till att välja 

på två till tre olika övningar där eleverna tränade sin allsidiga rörelsekompetens. Ett 

område som lyftes i samtliga intervjuer var dans och rörelse till musik och vikten av att 

eleverna gavs möjligheten till att röra sig till musik på olika sätt. 

 

Föreställningar som finns om dans som aktivitet är dock att den ofta har en negativ 

klang bland vissa grupper av elever, men dans uppfattas dock som ett viktigt moment i 

idrottsundervisningen. Även i intervjun med Gunnar framkom det att inställningen till 

dans eller rörelse till musik bland killar är något negativ. Dock kan vi i citatet från 

Gunnar även se ett sätt att motivera de killar som anser att de inte behöver kunna röra 

sig till musik. 

 
Ofta när jag säger att vi ska ha dans på en lektion är det alltid några killar 

som säger att dom inte har någon nytta av att dansa… Då brukar jag 
jämföra deras rörelser med den sport dom håller på med på fritiden… när 

du gör denna rörelsen tänk att du ska göra en fint i fotboll till exempel. - 
Gunnar 

 

Sven menar också att när de ska ha dans på en lektion är det alltid några killar som 

pustar och stönar när dom får höra det, men efter lektionen visar det sig att dom haft 

lika roligt som alla andra.  

 
Tema musik och rörelser tycker jag att man ska ha alla perioderna utom 

period 5… för då är vi utomhus. - Hilda 

 

När det kommer till dessa citat, som berör området musik och rörelse, går det först och 

främst att se att citaten visar på olika tillvägagångssätt från tre av de informanter som 

deltagit i studien. Hilda använder sig av musik och rörelse under större delen av sitt 

verksamhetsår och genom detta ger eleverna möjlighet att dels utveckla sina motoriska 

kunskaper att röra sig till musik. Vidare har vi Sven som kanske inte svarar för samma 

entusiasm som Hilda men använder sig också av dans. 

 

Avslutningsvis har vi Gunnar som låter eleverna ha sina åsikter men samtidigt som 

eleverna har en förutfattad mening om rörelse till musik försöker han att ge eleverna 

redskap för att se kopplingen mellan rörelse till musik och deras egna fritidsintressen. 

Gunnars förhållningssätt är att försöka få eleverna att se samband mellan rörelse i ett 

sammanhang och en liknande rörelse i ett annat sammanhang. 

 
6.1.2 Enda kravet i idrott och hälsa 

Här nedan ser vi det enda egentliga kunskapskravet som finns för såväl idrottslärare att 

behandla som eleverna att kunna visa upp för att få ett godkänt betyg i ämnet idrott och 

hälsa. Kravet berör elevernas förmåga att simma.  
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Kravet som finns på att eleverna ska kunna simma är något som samtliga elever 

påverkas av och de diskuterar detta både med varandra och är något som tas upp med 

den undervisande läraren. Dock är texten i kursplanen tydlig med att eleverna ska kunna 

simma när de slutar årskurs sex annars får eleverna ett F i betyg. 

 
Dom eleverna som inte visar upp sin simning dom får ju ett F… å det e ju så 

svart på vitt… - Britta 

 
Det stora som man hör hela tiden är biten med simning, dom som inte visat 
upp sin simning får ett F i betyg /.../ klarar man inte simningen så blir man 

underkänd. - Åke 

 

Kravet på att eleverna ska kunna simma hundrafemtio meter i bröstläge och femtio 

meter i ryggläge kan leda till att eleverna känner en viss oro eller otrygghet ifall det 

skulle visa sig att dem har svårigheter med att simma.  

 

6.2 Undvika utpekande på grund av låg motorisk förmåga 

Här kommer vi att redovisa för hur informanterna arbetar med att förebygga att elever 

känner sig utpekade på grund av en låg motorisk förmåga i samband med 

idrottslektionerna. 

 
6.2.1 Eleven i fokus 

När det kommer till elevcentrerad undervisning kan vi se att läraren över tiden har 

elevgrupperna i fokus när hen planerar sina lektioner. Detta för att eleverna ska ges 

möjlighet att utvecklas till sin fulla förmåga inom varje del som undervisningen berör. 

 
Jag har ju alltid en tanke när jag planerar min lektion, hur gör jag för att 

förbereda personen i fråga på, nu är det detta vi ska göra… jag vet att du 
tycker det är jobbigt, men vi gör på det här viset och så vidare. - Gunnar 

 

Även i citatet från Sven kan vi se att det finns en tydlig vilja från läraren att tillmötesgå 

sina elever på den nivå som just de befinner sig på för att möjliggöra en fortsatt 

utveckling för eleverna. 

 
Dom ska ju lära sig att anpassa sina rörelser till olika typer av aktiviteter 
och det kan man göra på lite olika nivåer… sen så är det ju en del som har 

en låg… sen motorisk utveckling ska jag säga… vilket gör att dom inte kan 

komma upp på samma nivå som elever som har en hög motorisk förmåga… 
men det är något som vi lärare måste arbeta med! - Sven 

 

Vi kan även se en tydlig koppling till det sociokulturella perspektivet där läraren 

tillsammans med eleven utgår ifrån elevens kunskapsnivå. Läraren ger eleven övningar 

som hen får ta med hem och träna på vilket kan ses som ett sätt att bryta ner en övning 

eller ett område i mindre delar. Detta kan leda till att eleven känner att det lyckas över 

en längre tid och genom detta få upp motivationen att delta på idrottslektionerna. 

 
Då frågar eleven mig om jag kunde ge hen lite övningar som hen kunde göra 

hemma, och det gjorde jag och så frågade jag hen hur det gick, jag kör varje 
dag sa hen då. Sen kommer hen vid ett senare tillfälle då hen hittat andra 

övningar på nätet /.../ hen sa kan jag få göra dom här övningarna idag 

istället för att vara med. Självklart sa jag då, och så stod jag där och tittade 
och kom fram till nya övningar och hen hade musik i öronen och liksom 
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jobbade med sitt och körde med sitt, hen var nästan mer trött än vad de 

andra var som var på lektionen. - Britta 

 

Sammanfattningsvis, om vi kollar på samtliga tre citat ovan, ser vi att alla lärare utgår 

från de elever som har en låg motorisk förmåga eller som upplever en rädsla eller 

otrygghet som är kopplad till undervisningen i sin planering av undervisningen. 

 

6.3 Åtgärder för att öka motivatonen hos eleverna 

Under denna rubrik kommer vi att redovisa det resultat som kommit fram i våra 

intervjuer gällande vilka åtgärder som lärarna använder sig av för att öka motivationen 

hos eleverna. 

 
6.3.1 Elevinflytande 

En sådan åtgärd skulle kunna vara det som nämns i citatet här nedan gällande hur 

viktigt Sven anser det är att elever ska få vara delaktiga i planeringen som görs till en 

viss del. Med en viss del menar vi att eleverna planerar en del med lekar samt några 

regler som ska gälla och läraren har några regler som eleverna också ska förhålla sig till.  

 
Vissa lektioner får eleverna bestämma vad vi ska göra på lektionerna… 

detta har gjort att flera elever som inte brukar vara med var med under 

lektionerna - Sven 

 
Om jag har haft en första lektion, så är eleverna alltid med och utvärderar 

lektionen på slutet… Vad kunde gått bättre?... Vad kan vi ändra till nästa 
gång?... Och detta är något som jag kan ta med mig till nästa lektion. - Åke 

 

Sammanfattningsvis kan vi från dessa båda citat se att lärarna anser att elever bör göras 

delaktiga i vissa delar av planeringen av undervisningen. Anledningen till detta är för att 

det dels ökar elevernas inflytande i undervisningen och dels för att det kan göra att 

elever med en låg motorisk förmåga kan delta på sina villkor och utifrån sina 

förutsättningar. 

 
6.3.2 Motivationshöjande åtgärder 

Det som lärare kan göra för att närma sig elever med en bristande motivation till rörelse 

och en låg motorisk förmåga kan vara att se vad eleverna behöver träna på och sedan 

möta eleverna med övningar som utvecklar eller höjer deras motoriska förmåga. 

 
Jag har till och med skickat hem bollar till dom som inte har kunnat 

studsa… /.../ då har dom fått med sig en kasse hem och en lista på övningar 
som dom har övat på, så kommer dem sen tre veckor senare.. jag kan det här 

nu.. så där har vi en motivering liksom.. - Hilda  

 

Här ser vi ett arbetssätt som kan ses som positivt ur flera perspektiv. Inledningsvis ser vi 

att såväl Hilda som eleven har kunskap om elevens egen förmåga. Vidare kan vi även se 

att Hilda som elevens lärare inte tvingar eleven att delta i ett område som båda vet att 

eleven är svag i, då detta i stor utsträckning kan leda till att eleven i detta fallet inte 

deltar i undervisningen. 

 

Ytterligare en åtgärd som lärare kan använda sig av är att inte presentera 

undervisningen på ett sätt som gör att den blir kravfylld för eleverna, utan istället ge 

eleverna möjligheten att prova på undervisningen. Detta arbetssätt är något som Gunnar 

tog upp och förespråkade som en åtgärd för att öka motivationen hos eleverna.  
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Jag brukar säga till eleverna att jag vill att du försöker… jag förväntar mig 
inte att du ska klara det direkt men att du ska försöka… börja med att hoppa 

upp och häng på räcket och sen hoppa ner om du vill… och när jag ser att 
eleven gör mer än vad den gjort innan uppmärksammar jag det… - Gunnar 

 

I detta citat kan vi dock se att det finns en koppling till behaviorismen och då positiv 

betingning, där Gunnar förstärker en elevs beteende då den genomför något som den 

inte gjort tidigare.  

 

Avslutingsvis kan vi av dessa citat utgå ifrån hur viktigt det kan vara att låta eleverna få 

vara delaktiga i planeringen och sitt eget lärande samt i den takt de kan lära sig. Detta 

har både Hilda och Gunnar gjort i sin undervisning genom att eleverna har fått lära sig i 

den mån som de klarar av - antingen få träna hemma i lugn och ro, eller bryta ner 

övningarna i idrottssalen. Med hjälp av dessa åtgärder visade det sig att eleverna fick 

ökad motivation till att både vilja lära sig och vara med på idrottslektionerna. 
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7 Analys 
I det följande kapitlet kommer vi att att analysera de resultat vi fått fram i de intervjuer 

som har genomfört utifrån de frågeställningar som vi haft. 

• Vilka motoriska kunskaper och färdigheter menar lärarna att de ska 

utveckla hos eleverna enligt läroplanen och hur arbetar de med detta? 

• Hur kan man som lärare förbereda de olika aktiviteterna för att undvika 

att elever känner sig utpekade på grund av låg motorisk förmåga? 

• Vilka konkreta åtgärder berättar lärare att de använder för att öka 

motivationen hos eleverna? 

 

7.1 Motoriska kunskaper 

I bakgrunds kapitlet visade vi inledningsvis på att det finns en tydlig uppdelning mellan 

de barn och elever som är medlemmar i en idrottsförening kontra de barn och elever 

som inte är medlemmar i någon idrottsförening och deras rörelsevanor. De barn och 

elever som är medlemmar i någon idrottsförening är väldigt aktiva medan de barn och 

elever som inte är medlemmar inte rör på sig i samma utsträckning (Larsson 2008). 

Anledningen till att barn och elever som inte är medlemmar i någon idrottsförening inte 

är fysiskt aktiva beror på att de spenderar en stor del av fritiden framför diverse 

skärmar. Just tiden som spenderas framför olika skärmar är något som även påverkar 

deras motoriska kunskaper och även kan leda till en låg motoriska förmåga ifall de 

stillasittande aktiviteterna tar upp större delen av tiden. 

 

Vi kan även se utifrån intervjuerna att respondenterna utgår ifrån de elever som har en 

låg motorisk förmåga i planeringen av undervisningen, dock framkommer det även i 

intervjuerna att det inte går att utveckla samtliga elevers motoriska förmåga på ett sätt 

som gör att de ligger på samma nivå sett över hela elevgruppen. Utan respondenterna 

har belyst att de får utgå ifrån varje enskild elev och var just den befinner sig och 

utveckla varje elevs motoriska förmåga (Blankenship 2007, Dysthe 2003, Hwang & 

Nilsson 2011, Säljö 2014, van Aart, Hartman, Elferink-Gemser, Mombarg & Visscher 

2015). 

 

7.2 Undvika utpekande 

Utifrån det vi fått fram i bakgrunds kapitlet visar det på hur stor vikt det är att läraren 

visar empati för eleverna för att de ska lära på bästa sätt. Visar läraren empati kan som 

vi nämnt tidigare, eleven bli mer motiverad och utveckla nyfikenhet för en 

övning/aktivitet som hen kanske inte skulle gjort innan och därmed prioriterar 

annorlunda. 

 

Det går att se en tydlig koppling till en elevcentrerad undervisning, där läraren utgår 

ifrån eleven och hens motoriska förmåga. Utifrån ett citat nämns det att en respondent 

inte kräver att en elev som har en eftersatt motorisk utveckling och genom detta inte 

klarar av vissa delar av undervisningen att delta och riskera att bli utpekad av sina 

klasskamrater. Utan här ger respondenten den enskilde eleven övningar som hen kan 

öva på för att höja sin motoriska förmåga till en nivå som gör att eleven på ett 

tillfredsställande sätt kan delta i undervisningen utan att uppleva att hen blir utpekad på 

grund av en låg motorisk förmåga (Alderman, Beighle Pangrazi 2006, Giota 2002, 

Hwang & Nilsson 2011, Jacobsen 2012, Säljö 2014, Wright, Patterson, Cardinal 2000). 
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7.3 Åtgärder av lärare 

Vad vi kan se har en respondent ett förhållningssätt som syftar till att undvika att elever 

upplever att undervisningen pekar ut dem på grund av en låg motorisk förmåga. 

respondentens arbete inleds med att han försöker förbereda eleven på vad som kommer 

att hända, han uttalar även sin empati för eleven och bryter ner övningarna i mindre 

delar för att eleven hela tiden ska känna att den har kontroll på situationen (Blankenship 

2007, Giota 2002, Hwang & Nilsson 2011, Säljö 2014, Wright, Patterson, Cardinal 

2000, van Aart, Hartman, Elferink-Gemser, Mombarg & Visscher 2015). Utifrån 

resultatet vi fått har vi sett kopplingar till vår tidigare forskning då fler av våra 

informanter nämnde att låta eleven göra en övning i sin egen takt genom att bryta ner 

den i mindre delar. Detta är något som vi tidigare lyft fram som en viktig faktor kopplat 

till undervisningen och elevernas lärande.  

 

Ytterligare åtgärder som går att genomföra är att ge elever möjlighet att ta hem övningar 

som gör att dem kan träna sin motoriska förmåga i det specifika området. Detta för att 

kunna utvecklas i samma takt som sina klasskamrater och samtidigt undvika att eleven 

upplever en rädsla eller otrygghet i samband med det specifika området (Blankenship 

2007, Hwang & Nilsson 2011, Säljö 2014, van Aart, Hartman, Elferink-Gemser, 

Mombarg & Visscher 2015). Vidare skulle detta sätt att arbeta på kunna jämföras med 

det som Alderman, Beighle Pangrazi (2006) lyfter fram när det kommer till att se till 

elevernas utveckling snarare än vilket resultat de presterar. 

 

Som en respondent nämner är det som vi berört innan att läraren bryter ner övningen i 

mindre delar och eleven får gå efter vad hen själv känner och klarar av utan att känna 

press på att hen måste klara övningen på en gång. Genom att inte ha den pressen kan 

även motivationen öka hos eleverna och de ges en möjlighet till en undervisning som 

inte innehåller den mängd krav som eleven annars kan uppleva är knutet till området 

(Hwang & Nilsson 2011, Jacobsen 2012, Säljö 2014, Wright, Patterson, Cardinal 2000). 

Här kan vi också se en koppling till pragmatismen och dess syn på kunskap gällande att 

lärandet är individuellt och att alla lär sig på olika sätt och för att eleverna ska kunna 

lära sig behöver de prova och försöka (Säljö 2014).  

 

Genom att ta övningarna i sin egen takt och utifrån vad man klara av visar det också på 

att som vi också nämnt innan att det inte är själva övningen/aktiviteten i sig som eleven 

bör klara av. Istället är det den utveckling som sker hos eleven som räknas, precis som 

respondenten säger att, börja hoppa upp på räcket och hänga, bara det kan vara en stor 

utveckling för vissa elever  (Hwang & Nilsson 2011, Säljö 2014). Känner eleven att de 

kan klara av en sådan liten grej, som kan vara stor för dem, kan eleven senare känna att 

hen klarar av andra aktiviteter också och våga testa aktiviteter/uppgifter som hen kanske 

inte skulle gjort annars (Ryan, Lynch, Vansteenkiste & Deci 2011). 

 

8 Diskussion 
I detta kapitel kommer vi diskutera kring den information som vi fått in under studiens 

gång. Det som kommer diskuteras är resultatet som vi kommit fram till med hjälp av de 

verksamma lärarna som vi intervjuat och sedan kunna koppla det med våra egna tankar 

samt tidigare forskning som vi fått fram.  

 

8.1 Slutdiskussion 

Då vi grundat arbetet på dess frågeställningar har vi fått fram intressanta resultat. En 

intressant sak är att så länge man som lärare kan motivera eleven på rätt sätt är det inte 
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omöjligt att få med de elever med låg motorisk förmåga på idrottslektionerna trots att de 

inledningsvis inte vill delta i undervisningstillfället. 

 

Det som vi i samband med att vi analyserade vårt resultat kunde se var att samtliga 

lärare vi intervjuat varit överens om hur läroplanen ska tolkas när det kommer till 

kursplanen för ämnet idrott och hälsa. Detta är dock något som har varit föremål för 

diskussion under stora delar av vår utbildning, att läroplanen är väldigt tolkningsbar och 

det är inte säkert att alla lärare tolkar texten på liknande sätt (Skolverket 2016). Dock är 

vårt resultat inte generaliserbart över hela lärarkåren då vi enbart har fem informanter. 

Vi skulle med stöd i vårt resultat vilja hävda att de delar som berör kursplanerna och i 

synnerhet ämnets syfte och centrala innehåll inte tolkas på flera olika sätt utan snarare 

ett fåtal olika sätt. Det som dock måste nämnas i detta sammanhang är att de lärare vi 

intervjuat inte har gjort exakt likadant utan mål eller slutresultatet har varit snarlika 

varandra.  

 

Att lärarna oberoende av varandra dels hade gjort samma eller liknande tolkningar av 

texten och dels arbetade på liknande sätt var något som vi tyckte var positivt. Detta för 

att samtliga elever ska ges samma möjligheter till kunskap och lärande oavsett vilken 

skola de går på. 

 

Gällande förebyggande av elever som blir utpekade var våra informanter överens om att 

låta eleverna få ta övningen i sin takt, alltså att de bryter ner övningen och eleverna får 

ta det steg för steg (Hwang & Nilsson 2011, Säljö 2014). Är det en aktivitet som 

eleverna känner sig otrygga och osäkra med, att vi som lärare visar empati, vilket kan 

motivera eleverna och därmed bli nyfiken på de aktiviteter som ska göras (Brynolf 

2012, Hultgren 2008). Genom att visa empati och att det är okej att göra fel och att det 

är inget måste att klara av uppgiften på en gång, kan det som vi anser det göra att eleven 

senare i livet vågar testa på saker som hen kanske aldrig skulle testat på innan.  

 

Vidare var det en av våra informanter som i sin intervju redovisade ett arbetssätt för att 

undvika att peka ut någon elev framför klassen, och det var att inledningsvis se vad 

eleven behöver för stöd och sedan ge eleven övningar som den kan öva på utanför 

skolan och således undvika att känna sig utpekad. Ett arbetssätt som detta skulle vi vilja 

hävda är fördelaktigt på de sätt att undervisningen grundar sig i en diskussion mellan 

lärare och elev, vilket ligger i linje med det som står i läroplanen (Skolverket 2016) 

gällande hur undervisningen ska planeras. Vidare kan ett arbetssätt som detta ge eleven 

motivation till att utveckla sin motoriska kunskap för att kunna känna sig inkluderad i 

klassen. Ett arbetssätt som detta anser vi går att se tydliga kopplingar med det 

sociokulturella perspektivet i det avseendet att läraren dels ser vad för stöd eleven är i 

behov utav för att utvecklas.  

 

Det som dock skulle kunna ses som negativt med denna typ av undervisningen är att 

ifall det skulle vara flera elever i samma klass, eller att eleverna är utspridda över 

samtliga klasser på skolan skulle det vara väldigt tidskrävande för läraren i fråga. När 

det kommer till just tid för planering är det något som vi dels under våra respektive 

praktikperioder har märkt kan variera mellan skola och skola, men också mellan 

arbetslag och arbetslag.  

 

Under våra respektive praktikperioder har vi kommit i kontakt med dels problematiken 

gällande planeringstiden för undervisningen, och dels att bristen på planeringstid gör att 

lärare ibland inkluderar eleverna i planeringen. Dock var inkludering av elever i 
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planeringsarbetet något som kom fram i de intervjuer som vi genomfört och att det är ett 

sätt att få med samtliga elever i undervisningen. Även de elever som vanligtvis inte 

brukar delta i all undervisning på grund av bristande motoriska kunskaper eller låg 

motorisk förmåga. 

 

Som tidigare har nämnts var det en informant som gav elever med låg motorisk förmåga 

övningar att göra utanför skolans undervisning. Exempel på detta var att läraren 

skickade hem en eller flera bollar tillsammans med specifika övningar som tränade 

elevens motoriska förmåga när det kom till att studsa en boll på olika sätt. Genom detta 

sätt att arbeta undviker läraren dels att peka ut elever med lägre motorisk förmåga och 

dels ger denna typ av arbetssätt eleven de redskap den behöver för att öka motivationen. 

När det sen har gått några veckor ges eleven möjlighet att visa dessa övningar för 

läraren enskilt och detta skulle kunna liknas med en läsläxa som kan förekomma i 

ämnet svenska. Det som dock skulle kunna vara en nackdel med detta sätt att arbeta är 

ifall en elev som är i behov av denna typ av stöd i undervisningen, inte har något 

intresse eller inte motiveras i hemmet. Då skulle det kunna göra att denna typ av läxa 

inte görs för att eleven helt enkelt dels inte har motivationen till att lära sig övningarna 

och dels att elevens vårdnadshavare inte motiverar eleven utanför skolans undervisning.  

 

Ytterligare något som kom fram i resultatet var det som Gunnar nämnde som en åtgärd 

när det kom till elever som inte deltog på grund av en låg motorisk förmåga alternativt 

att eleven upplever en rädsla eller otrygghet till undervisningen. Det som tog upp som 

en åtgärd var samtalet mellan lärare och elev, där lärare genom att försöka muntra upp 

elever som upplever rädsla eller otrygghet. Gunnar belös faktumet att han inte krävde 

eller förväntade sig att eleverna skulle klara övningarna direkt utan enbart att de skulle 

försöka. Skulle det under elevens försök visa sig att eleven efter genomfört försök inte 

klarade övningen var det inte viktigt utan att det var viljan att delta som var det viktiga. 

 

8.2 Förslag på vidare forskning 

Det som vi under arbetets gång har funderat över och som skulle kunna ligga till grund 

för vidare forskning inom detta område skulle kunna vara; att lärares motivationsarbete 

mot elever som är i behov av extra eller speciellt stöd kopplat till undervisningen är en 

stor del av lärarprofessionen. Vidare har vi även funderat över avsaknaden av just detta 

under utbildningen då det är allt fler elever i skolan som är i behov av extra stöd. Varför 

inkluderas inte detta således i utbildningen för att dels ge lärare denna kunskapen och 

dels för att ge elever rätt förutsättningar för att klara av undervisningen. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A  

 

Brev till informanterna 

 

Hej! 
 

Vi är två studenter som heter Jimmy och Malin, och studerar till grundlärare med 

inriktning mot arbete i fritidshem på Linnéuniversitetet, Växjö. Vi läser nu vår sista 

termin och under denna termin ska vi skriva vårt examensarbete som vi valt att skriva 

om hur lärare arbetar med att motivera eleverna till att röra sig. 

 

Anledningen till att vi valt att inrikta vårt självständiga arbete emot detta är att vi båda 

två kommer att vara behöriga att undervisa i ämnet idrott och hälsa efter avslutad 

utbildning. Det vi uppmärksammat under våra respektive praktikperioder är en 

nedåtgående trend till rörelse hos elever. 

 

Studien syfte är att kartlägga hur verksamma lärare idag arbetar med att motivera elever 

som har en låg motorisk förmåga samt ifall elever med en låg motorisk förmåga 

upplever en rädsla och/eller otrygghet i samband med idrottsundervisningen. 

 

Det vi önskar är att du skulle vilja bli intervjuad av oss för att i och med detta ges oss 

möjligheten att utveckla kunskapssynen inom detta område och samtidigt ge din syn på 

detta område. 

 

Det är frivilligt för dig att delta i denna intervjustudie och du kan när som helst avbryta 

ditt deltagande, men skulle du vilja delta är vi ytterst tacksamma och dina svar kommer 

att vara helt anonyma och kommer enbart att användas till detta arbete. Dina svar 

kommer efter det att detta arbete är klart, förstöras för att skydda dig som respondent. 

 

Ifall det skulle vara så att du har några frågor angående intervju eller några andra frågor 

till oss når du oss enklast på: 

 
xxxxxxx@student.lnu.se eller på 073-xxx xx xx 

 
Alt. 

 
xxxxxxx@student.lnu.se eller på 070-xxx xx xx  

 
Tack på förhand 

 

 

 



  
 

II 

 

Bilaga B 

 

Intervjuguide 

 

1. Hur länge har du varit verksam som lärare i ämnet idrott och hälsa? 

2. Vad anser du att du grundar din planering av undervisningen på? 

3. Vad har du för generella överväganden gällande din elevgrupp i åk 6? 

4. På vilket sätt anser du att det centrala innehållet ger dig utrymme att möta de 

elever som har en låg motorisk förmåga? 

5. På vilket sätt anser du att elevers motivation är viktigt när det kommer till att nå 

kunskapsmålen? 

6. När anser du att en elev bör motiveras? 

7. Hur arbetar du för att öka motivationen hos eleverna? 

8. Vilka orsaker anser du kan leda till låg motorisk kunskap hos eleverna? 

9. På vilket sätt anser du att kunskapsmålen i ämnet idrott och hälsa, som finns i 

årskurs 6 kan resultera i att elever känner en rädsla eller otrygghet på grund av 

en låg motorisk förmåga? 

10. Om en elev upplever rädsla eller otrygghet, hur skulle du gå tillväga för att 

hantera en sådan undervisningssituation? 
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