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Abstrakt 
Engelsk titel: Motivation is vital in physical education and health. A qualitative study to 

find motivation for all students.  

 

Syftet med studien var att undersöka vilka utmaningar lärare uppfattar i ämnet i idrott 

och hälsa med att motivera samtliga elever, samt vilka strategier och didaktiska 

handlingskompetenser som idrottslärarna arbetar med för att motivera samtliga elever. 

Vi använder oss utav en kvalitativ ansats, där vi genomförde semi-strukturerade 

intervjuer med fem utbildade idrottslärare, för att studera deras uppfattningar, 

erfarenheter och hur de arbetade. Vi sökte även efter tydliga exempel på lärares 

praktiska strategier när de haft omotiverade elever. Studiens resultat visar att skaran 

omotiverade elever inte uppfattas vara så stor men att dessa finns, varför lärare behöver 

förhålla sig på något sätt till det faktumet. I resultatet redogörs för idrottslärares 

strategier och exempel på hur lärarna arbetade med elever som är omotiverade och vilka 

metoder som kom till användning.  

 

Nyckelord 
Idrott och hälsa, motivation, undervisning, utmaningar, handlingskompetens, strategier 

 

Tackord 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Stefan Lund och respondenterna som har 

deltagit i vår forskning.  
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1 Inledning  

För den här studien har vi valt inriktning inom idrott och hälsa, där vi kommer att 

fokuserar på elevernas motivation. Idrott och hälsa är ett mycket populärt och 

självmotiverande ämne bland många unga men det finns också en mindre grupp som 

inte tycker om ämnet idrott och hälsa. Det är denna senare grupp som uppsatsen 

kommer att behandla. Vi har valt detta område eftersom skolans undervisning ska nå 

alla elever. Genom att intervjua erfarna idrottslärare kan vi lära oss mer om 

problematiken med lågt motiverade elever. 

 Under våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder har vi uppmärksammat att idrott 

och hälsa inte är så högt prioriterat bland en del elever och att det saknas motivation. 

Skolverket (2017) tar upp att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning och att 

undervisningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. En annan 

viktig del som Skolverket (2017) tar upp är att eleverna får möjlighet att utveckla sina 

kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur de kan påverka sin hälsa 

genom hela livet. Det är därför viktigt att lärarna motiverar dessa elever till att delta på 

undervisningen. Wery och Thomson (2013) menar på att motivationen påverkas av en 

rad olika faktorer, som till exempel förväntningar på eleverna, hur eleverna känner sig 

vid framgång och misslyckande, problem som eleven stöter på både i och under skolan 

samt bedömningar och feedback från lärarna. 

 Det är viktigt att som lärare motivera eleverna till rörelse, för forskningen som Pihlblad 

(2017) påpekar att elevernas viljan att  röra på sig har blivit sämre. Vi kommer därför att 

utforska vad lärare anser om hur det kommer sig att vissa elever är omotiverade av 

idrottsundervisning samt vilka handlingsstrategier lärare i ämnet använder, i syfte att 

lära av dessa erfarenheter och finna vägar för att skapa ökad motivation hos just denna 

grupp elever.   

 Utifrån forskning har det visat att ämnet idrott och hälsa har en stor påverkan på 

elevernas träningsvilja längre fram i livet, vilket har en stor betydelse för deras framtida 

liv. I en undersökning som gjorts av centrum för idrottsforskning (Pihlblad, 2017) där 

1700 elever deltagit i en undersökning, där de får frågan om de rör på sig 60 minuter per 

dag i form utav pulshöjande aktiviteter, som tävlingsidrott eller aktiviteter på rasten som 

innefattar rörelse, var det bara totalt 66 procent som uppfyller den nivån. Det är därför 

viktigt att lärare uppmuntrar de unga till att röra sig mer. Det är där vi har en stor del i 

elevers motivation att röra sig och att öka intresset för idrotten samt att det öppnar upp 

för rörelse utanför skolan.  

Nylander (2017) nämner genom att vara mer fysisk aktiv på idrotten, höjs också 

betygen generellt. Eftersom att flera undersökningar visar på att elever rör på sig för lite, 

så finns all anledning att fylla kunskapsluckan om hur idrottslärare ska kunna motivera 

alla elever, särskilt denna grupp elever med låg motivation, till att delta på 

idrottsundervisningen. Utifrån data som vi kommer att samla in genom intervjuer 

kommer studien bidra till att tydliggöra vilka handlingskompetenser och strategier som 

lärare använder för att öka motivationen för elever. Dessa kunskaper och insikter 

kommer vi och andra pedagoger att kunna använda sig av i vårt kommande yrke. 
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2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med arbetet är att bidra med ny kunskap om idrottslärares arbete. Mer konkret 

handlar det om vilka särskilda utmaningar lärare upplever i sitt arbete med att motivera 

elever, samt på vilka olika sätt lärare hanterar dessa utmaningar i sin 

undervisningspraktik. Mer konkret kommer studien fokusera på följande 

forskningsfrågor: 

·     Vilka utmaningar med att motivera samtliga elever uppfattar lärarna att det finns 

inom ämnet idrott och hälsa? 

·     Vilka strategier och didaktisk handlingskompetens arbetar idrottslärarna med för att 

motivera samtliga elever? 
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3 Bakgrund 

I detta kapitel kommer vi att fokusera på vad tidigare forskning säger om vårt område. 

Vi kommer att dela in det i tydliga teman och kategorier för att kunna få inblick i vad 

som gör eleverna omotiverade till idrott och hälsa samt vad det är som förmår att öka 

elevers motivation. Utifrån dessa rubriker möjliggörs en ökad förståelse för varför 

elever inte vill delta eller vara aktiva på idrottsundervisningen. 

 

3.1 Ett läroplansperspektiv på studiens tema  

Skolverket (2017:48) skriver att alla elever ska utvecklas och kunna ges möjligheter till 

fysisk aktivitet och till att kunna påverka sin hälsa. De ska också ges möjlighet till att 

utveckla kunskaper om hur goda levnadsvanor ser ut och hur dessa kunskaper kan bidra 

till psykiskt och fysiskt välbefinnande. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att 

utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. När det 

kommer till undervisningen ska eleverna kunna få möjlighet till att utveckla diverse 

olika begrepp som rör fysisk aktivitet inom idrott , hälsa och livsstil. Men även att 

eleverna under sin undervisning ska kunna utveckla en god kroppsuppfattning och tron 

på sitt egna kunnande inom fysisk aktivitet.  

 

3.2 Vikten av att röra på sig 

I dagens samhälle har barnen börjat bli allt mer stillasittande och den fysiska aktiviteten 

blivit mindre attraktiv. Faskunger (2008) beskriver att de flesta barnen i Sverige har en 

god hälsa men att det finns en del tydliga tecken som bör leda till oro, så som till 

exempel ökning av fetma, övervikt, mental ohälsa och fler stillasittande aktiviteter. 

Denna ökning har skett på tämligen kort tid. Utifrån dessa faktorer kan det i längden 

resultera i negativa konsekvenser för folkhälsan.  

Det som dock inte kommer fram är att barnens möjligheter till fysisk aktivitet i 

vardagslivet och i leken har försämrats i dagens samhälle. Den bakomliggande orsaken 

till detta handlar om föräldrars upplevelser av risker i dagens samhälle. Exempelvis 

menar olika forskare att bakgrunden är ökad biltrafik och höga hastigheter i 

kombination med en stadsplanering som inte inbjuder till spontan fysisk aktivitet. 

Vardagsmotionen har alltså minskat (Faskunger, 2008). 
 

Riksidrottsförbundet (2009) gjorde en undersökning om barns försämrade fysiska status 

i Stockholms län för barn mellan sex till tio år. Det visades sig att den fysiska 

aktiviteten har minskat med 15 procent. Det gjordes även en undersökning på Huddinge 

sjukhus där 600 till 700 elever deltog som visade på att var fjärde tioåring var 

överviktig.  

Faskunger (2008) tar även upp att om barn som inte utför fysiska aktiviteter ökar risken 

för fetma och övervikt. I Sverige har det blivit en ökning av de barn och unga som lider 

av övervikt och fetma. På 30 år har andelen nästan tredubblats. I Sverige är det mellan 

15 till 20 procent av alla barn och unga som är överviktiga och en till fem procent lider 

av fetma.  
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En rekommendation är att utöva fysiska aktivitet minst 60 minuter per dag. I dessa 

aktiviteterna anses det vara viktigt att de är så omfattande som möjligt där rörlighet, 

kondition, snabbhet, muskelstyrka, koordination med mera ska ingå. I dessa 60 minuter 

bör det inkluderas både hårda och lagom delar i den fysiska aktiviteten. Passet kan delas 

upp i flera delar under dagen (Faskunger, 2008).    

  

3.3 Elever och ämnet idrott och hälsa 

I en undersökning som Redelius (2004) gjorde så fick elever i årskurs nio och årskurs 

sex svara på en enkät om vad de tyckte om idrottslektionerna. Undersökningen bestod 

utav 677 elever varav 40 av dem var från årskurs sex. Deltagarna var uppdelade med 

347 flickor och 330 pojkar. Utifrån resultatet kunde man se att 33 procent vara positiva 

till idrotten, 41 procent neutrala och 21 procent var negativa till idrotten. När det sen 

kom till pojkarna så var det en större del som var positiva till ämnet 46 procent och 38 

procent var neutrala och elva procent var negativa. Utifrån undersökningen så gjordes 

även ett par intervjuer med elever som inte tyckte om idrotten och varför det var så. 

Slutsatserna av intervjuerna som gjordes visade tydliga tendenser på att det var tilltron 

till sin egna förmåga i ämnet som var problemet. Exempelvis nämnde en pojke i årskurs 

sex på frågan om vad han tyckte att det inte ska bli för något nästa idrottslektion? att 

“fotboll för jag är inte bra på det”. På vidare frågor som rörde elevens syn på idrotten 

så visade det att aktiviteter som eleven var bra på tyckte hen om. I en annan intervju 

med en lågt motiverad elev nämnde hen ett tydligt svar om varför idrotten inte var kul 

och det var för att hen påstod att “Jag är inte så himla bra på att träna, om man säger 

så, jag är inte särskilt vig eller har bra kondition eller är stark eller någonting… så jag 

satsar på annat.” Hen tyckte inte om idrotten för att idrottsläraren ofta favoriserade de 

andra klasserna. I den andra klassen var det fler som var aktiva inom någon idrotten och 

den klassen oftast vann överlägset under klassmatcherna bland annat. Det menade 

eleven var inte speciellt gynnande för deras självförtroende.  

I ett frågeformulär som Larsson (2004) har gjort med elever i årskurs fem om deras 

uppfattning av idrott och hälsa och vad de tycker om det, framkom att 15 procent inte 

var så motiverade till idrott och ville undvika att delta i det. Utav dessa 15 procenten var 

det 11 procent som var måttligt intresserade och därav var det fyra procent som var helt 

omotiverade till idrott. Det var tre procent som kände sig rädda för att delta och det var 

35 procent som har en sämre självuppfattning utav sig själva och känner sig dåliga.  

Idrottsforskaren Peter Åström (2013) har genomfört en undersökning där han 

intervjuade årskurs fem elever om deras motivation angående ämnet idrott och hälsa. 

Han gjorde en studie där syftet var att ta reda på hur många elever som var omotiverade 

och varför det var så. Studien som gjordes bestod utav 593 elever mellan åldern elva till 

tolv år. Det var 321 killar och 272 tjejer som deltog i denna forskningsstudie. Resultatet 

av undersökningen visade att det var 30 elever alltså ungefär fem procent utav denna 

skara som inte tyckte om ämnet idrott och hälsa. En faktor som inte visade sig i 

forskningen att ha betydelse är könsskillnaderna på de lågmotiverade eleverna. 

Faktorerna som visade sig ha störst påverkan till inte tycka om idrotten var däremot 

viljan att röra på sig och nyttjandet av ämnet i framtiden. De lågmotiverade eleverna 

visade en stor oro till att visa upp sig samt en prestationsångest inför de lektionerna. De 

tyckte även att ämnesplanen inte har tydliga mål samt att de är ouppnåeliga. Utifrån 

intervjuer som gjordes med några utav dessa elever så visade sig att relationen mellan 

elev och lärare inte var bra. Elevernas låga motivation berodde på att de inte visste vad 



  
 

 5 

syftet med idrott och hälsa var. En skillnad som Åström (2013) tar upp är om hur 

lektionerna ska se ut. Här såg man att det  var de högmotiverade eleverna ville att deras 

inlärningsprocess till ämnet skulle vara med en inriktning med tävlingsidrott samt med 

aktiviteter som har hög puls. De lågmotiverade skiljde sig genom att de ville att 

lektionerna och undervisningen skulle ske i mindre grupper och där de kunde lära sig 

själva samt i sin egna takt. 

Lärarnas syn och åsikter på elevernas låga motivation var att de ansågs att det berodde 

på eleverna själva samt deras bakgrunder. Det gjordes även en observation där Åström 

fick en inblick hur det var på undervisningen. Han kunde då se att eleverna hade behövt 

mer stöd och hjälp till aktiviteterna. Ett exempel som tas upp är när eleverna spelade 

innebandy, eleverna som var omotiverade hade då svårt att förstå på grund av att det 

inte fanns ett tydligt syfte med aktiviteten. Betydelsefulla aspekter som tas upp är att 

lärare behöver ha fler metoder för att kunna nå ut till alla elever och även fokusera på 

vilka kunskaper eleven får genom aktiviteten. 

 

3.4 Viktiga faktorer för ökad motivation 

När elever ska lära sig nya saker så är motivationen a och o för utveckling inom idrott 

och hälsa. Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) nämner inlärningsklimatet som en 

viktig del i lärandet och att individuella framsteg är det som står i fokus för nya 

färdigheter. En del betonas och det är att eleven inte alltid behöver lyckas första gången 

som den testar något utan det är inlärningsprocessen som är viktigast. En annan del är 

att inga former av jämförelser av eleverna får ske och att det är de egna framstegen som 

är det viktigaste i lärandet. Det är då viktigt att eleverna får vara med i planeringen för 

att få en god känsla och få ta del av sitt egna lärande. Det betonas också i Åströms 

forskning (2013) för att få med alla elever på idrottsundervisningen så är det viktigt att 

ha ett syfte med vad som görs på idrotten och att låta eleverna får vara med och 

bestämma. De lågmotiverade eleverna ansåg att de inte fick vara med och bestämma 

samt komma med idéer över hur undervisningen skulle planeras, detta var en del till den 

låga motivationen för ämnet. Andra delar som tas upp för ökad drivkraft för fysisk 

aktivitet av Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) är att aktiviteter görs så att eleverna 

kan skapa en viss spänning och bli motiverade till att röra sig.  Det innebär att 

aktiviteten måste innehålla någon form av oförutsägbart men samtidigt att eleven ska 

kunna känna en viss trygghet. Ett annat viktigt begrepp är också glädje. Det visar på att 

eleverna kan hantera någonting och upplever någon form utav positiv spänning. 

  

3.5 Självbildens och självkänslans betydelse 

Självkänslan och den egna självbilden är en väldigt viktig faktor när det kommer till 

idrott och hälsa. Skaalvik och Skaalvik (2015) tar upp att självkänslan innebär att man 

som person ska kunna uppskatta, respektera och acceptera sig själv. Det innebär också 

att man upplever sig att ha en säkerhet på sig själv utifrån det inre och då kunna se både 

sina starka och svaga sidor. En annan del är att man som person inte lägger stor vikt vad 

andra tycker och har för uppfattningar om ens person. När en person drabbas av låg 

självkänsla blir hen beroende utav personer runt omkring för att kunna få en uppfattning 

om sig själv. Utifrån detta blir man mer känslig för kritik. Då kan personen blir mer 

avvaktande, känna osäkerhet och försiktighet, men även en eventuell fruktan för att 

misslyckas.  
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Thomson och Wery (2013) tar upp olika faktorer som påverkar motivationen hos en del 

elever. De kommer fram till att det bland annat beror på elevers låga självbild och 

självkänsla. Den negativa självbilden beror på att eleverna har fått utstå negativa 

kommentarer om sitt handlande på idrotten. Det gör att elever får en sämre uppfattning 

om idrotten och att de väljer att antingen skolka eller att glömma kläder så hen slipper 

att vara med. Detta är ett stadie som är väldigt viktigt att undvika, så att eleverna inte 

bygger upp en rädsla och ett obehag kopplad till idrotten.  

 

3.6 Sammanfattning 

 I detta avsnitt har det tagits upp forskning som visar på hur stor del omotiverade elever 

det kan finnas i idrott och hälsa. Åström (2013) tar upp att det är fem procent av 

eleverna i idrottsundervisningens lägre åldrar som tenderar att vara omotiverade. 

Orsaker till detta kan vara att eleverna har en sämre självbild och självkänsla, då har 

idrottslärarna en viktig uppgift att kunna hitta ett inlärningsklimat som passar alla. 

Skolverket (2016) säger att varje individ ska ges möjlighet för fysisk aktivitet, god 

kroppsuppfattning men även att utveckla sin tron på sig själv samt sin fysiska 

utveckling inom idrott och hälsa. Att kunna motivera eleverna till rörelse är då ett 

viktigt område i idrottslärarnas arbete, då det finns undersökningar som även visar att 

den fysiska statusens bland sex till tioåriga barn minskat med 15 procent. Därför är det 

viktigt att idrottslärarna motivera alla elever till rörelse som en början för att kunna höja 

den fysiska statusen.  
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4 Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt kommer vi att ge en förklaring av de teoretiska begrepp som vi använder i 

texten. De begrepp som vi har riktat in oss på är motivation, inre och yttre motivation, 

amotivation samt latent motivation. Vi kommer även att ge definitionen på didaktisk 

handlingsstrategi samt beskriva det behavioriska perspektivet som är relevant för 

studien. Här kommer vi även att förklara begreppens betydelse för ämnet idrott och 

hälsa.  

 

4.1 Definition av motivation 

Begreppet motivation kommer ursprungligen från hedonismen , vilket är en filosofi som 

innebär att människan sätter sin njutning i första hand. Jenner (2004) beskriver 

begreppet som att en person utför något för att känna behag, tillfredsställelse och inte 

känna något lidande. Idén om motivation kom fram redan bland de grekiska filosoferna, 

som spelade allt större roll under 1700- och 1800-talet och då som en del av det 

mänskliga beteendet. Det var sedan under 1900-talet som motivationsteorin övergick 

från filosofi till ämnet pedagogik. Motivation är ett begrepp som från början 

härstammar från det latinska ordet ”movere” som betyder att röra på sig. Ordet 

motivation beskriver vad som driver människan till att röra på sig. Begreppet motivation 

kan delas in i ytterligare tre olika begrepp, där den första handlar om de inre faktorerna 

som driver personen till handlande. Det innefattar en drivkraft till att vara nyfiken och 

vilja att kunna lyckas med något. Den andra faktorn beskrivs som målsträvande hos 

personen- en yttre faktor som är kopplat till belöning som exempelvis betyg eller 

pengar. Motivationens yttre faktor innebär att man gör grejer för att uppnå goda känslor. 

Den tredje faktorn är en mix utav de andra två faktorerna som då beskriver den tredje 

faktorn, att man har en drivkraft för att kunna nå upp till målet, som utgår från 

personens självförtroende.   

 

4.2 Olika motivationsfaktorer 

Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) nämner att motivation för fysisk aktivitet är ett 

begrepp som definierar människans lust och iver till att röra sig. Elever som visar på en 

sorts nyfikenhet , glädje och lust för att röra på sig uppnår en god motivation och är 

förväntansfulla inför sin uppgift. Motivationen kan ses som att den uppnås utifrån inre 

och yttre behov för att lyckas. Det finns en rad olika teorier som gör att motivation kan 

bli en givande del och att behoven ska tillfredsställas. Motivationsfaktorer och två 

tydliga delar som tas upp är primära och sekundära behov. De primära behoven 

innefattar delar som människan behöver för att överleva, som mat, vatten och hur du 

som människa skyddar dig från värme, kyla eller olika former utav smärta som du kan 

utstå. Sekundära behov innehåller delar som kopplas mer till den psykiska området om 

hur du känner inför uppgiften som du ställs inför. Hur du som person presterar inom 

fysisk aktivitet och vilka behov som du kan uppnå, och att kunna samarbeta och skapa 

relationer med andra runt omkring dig. För att de sekundära behoven ska bli möjliga att 

kunna utvecklas och skapa en mening för fysisk aktivitet så måste de primära behoven 

uppnås först. En elev som idrottar och känner av törst kan då välja att avbryta 

aktiviteten för att dricka vatten, dvs. tillgodose det primära behovet före det sekundära. 

Vi kan se när en elev är i ständig rörelse för träna upp kroppsmedvetenheten och 
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balansen. När sedan eleven ramlar och tar emot med händerna, så visas det primära 

behovet då eleven känner en viss trygghet. Det finns också tydliga delar på om en elev 

känner någon som helst obehag eller någon form av rädsla för en aktivitet så länge som 

det saknas trygghet. 

 

4.3 Inre och yttre motivation 

När det kommer till att motivera elever för att kunna skapa ett större intresse för idrotten 

så nämner Hassmén, Hassmén och Plate (2003) i en empirisk studie tre olika begrepp: 

inre och yttre motivation samt amotivation. Den inre motivationen är kopplat till vad 

man gillar att göra för att lära sig och att få kunskap. En enskild person medverkar 

aktivt i aktiviteter för att bli tillfredsställd. Målet med den inre motivationen är att få 

belöningar som till exempel glädje och njutning. Den yttre motivationen är kopplat till 

att individen deltar för att få belöningar. Ett exempel på yttre motivation är yttre 

reglering som beskriver att individer motiveras genom belöningar. Introjicerad reglering 

menar att individens handlingar inte är helt frivilliga eftersom hen har press på sig att 

delta i till exempel undervisning. Identifierad reglering kan förklaras utifrån exempel 

som att en elev deltar på idrottsundervisningen fastän hen inte tycker om det. Integrerad 

reglering är att en person väljer aktiviteter utifrån sig själv, ett exempel kan vara att en 

fotbollsspelare väljer att stanna hemma för att vara i form istället för att festa med sina 

vänner. Yttre motivation kan då sammankopplas med behaviorismen där vi kan se 

tydliga samband, som till exempel belöningar i form utav feedback som gör att eleverna 

deltar i undervisningen. Hwang och Nilsson (2011) benämner behaviorismen som ett 

begrepp som kopplas till olika beteende och handlande för att sen få positiv eller 

negativ förstärkning. Positiv förstärkning är kopplat till belöningar och uppmuntrande , 

exempelvis i form av feedback från en lärare. Ett exempel på negativ förstärkning skulle 

kunna vara tillsägelser från en lärare. Den positiva förstärkningen eller olika former av 

belöningar och feedback som personen får från lärare, gör då att beteendet blir positivt 

och du tenderar till att upprepa detta för att får mer feedback, varpå motivationen ökar. 

 
4.3.1 Amotivation 

Med amotivation menas enligt Hassmen m.fl. (2003) att det kan sägas bestå av fyra 

olika aspekter. Den första har att göra med att utifrån en upplevelse inte riktigt klarar av 

och har inte kapaciteten att behärska aktiviteten. Den andra aspekten beskrivs som att en 

elev ska uppnå ett resultat men att hen inte känner att den kommer att uppnå det. Tredje 

aspekten av amotivation beskriver att eleven ska uppföra sig men tycker att det är för 

svårt, ett exempel är om eleven ska vara med och spela fotboll, men att eleven känner 

att den inte kan vara med på detta för att hen känner att det blir för jobbigt. Den fjärde 

typen av amotivation beskrivs som att en elev inte kan behärska en viss aktivitet och då 

känner en känsla av otillräcklighet. 

4.3.2 Latent motivation 

Granbom (1998) nämner att motivationsarbete inte betyder att motivera de omotiverade, 

utan det gäller att framkalla den latenta motivationen så att den blir synlig och 

uppenbar. Den latenta motivationen innebär en samverkan mellan livsstil och psyke. 

Orsaken till detta kan handla om människans livssituation och personlighet. Det är hur 

människan ser på sig själv och det är en sak som skapas under barndomen. Om 

personen ser ner på en annan person så kan det bidra till ett destruktivt beteende, som 
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innebär att när motivationen blir latent då visar personen inget engagemang. Ett annat 

sätt som kan visa på latent motivation kan vara livssituationen som inte innefattar 

positiva värden, utan utgörs av smärta vilket kan göra att beteendet blir destruktivt. När 

det kommer till personens psyke så kan fysisk smärta spela in, som till exempel 

ryggont, som då gör att det leder till latent motivation. Vilket innebär att personen har 

en inre motivation men att vissa faktorer hindrar.  För att bli motiverad igen behöver 

man hitta de positiva delarna. Granbom (1998) nämner olika positiva faktorer såsom att 

kunna ha en positiv inställning för framtiden , att ha tillit till sin egna och andras 

förmågor samt att ha respekt för andra. Här spelar det även roll att man bland annat ska 

vara ärlig och visa empati för att hitta till motivation.  

 

4.4 Motivationsarbete och didaktisk handlingskompetens  

Granbom (1998) tar upp olika strategier för motivationsarbete i skolan som innefattar 

kommunikation. Det första han nämner är att visa uppmärksamhet och det är för att då 

skapar läraren ett lugn och använder sig utav kroppsspråk och hur du talar till personen. 

Den andra innebär att ha en öppen diskussion och ställa frågor. Den tredje är feedback 

som innebär att uppmuntra till saker i samtalet och visar förståelse och bemöter 

personen på ett bra sätt. Den fjärde är ”basic listening sequence”, som innefattar fyra 

olika färdigheter: den första är att strukturera som handlar om att lyssna noggrant på 

personen och föra en diskussion för att kunna hitta lösningar tillsammans. Den andra är 

att fokusera, som innebär att du ska lägga fokus på problemet och de runt omkring som 

då skapar en större möjlighet att lösa problemet. Den tredje och fjärde är att påverka och 

leda som innefattar att du är skicklig när det kommer till att observera och påverka 

andra människor, så att alternativen förtydligas för personerna. Dessa sju strategierna 

gör så  att det blir enklare för läraren att kunna hjälpa eleverna till att bli motiverade. 

 

När det kommer till didaktiken så tar Wahlström (2016) upp de didaktiska frågorna vad, 

hur och varför. När det gäller den första frågan, VAD, så handlar den om hur läraren 

väljer ut et visst innehåll för att bland annat möta kursplanens mål. Därefter kommer vi 

till HUR frågan som innefattar hur lärarna ska lägga upp undervisningen för att på bästa 

sätt anpassa sin undervisning i förhållande till olika faktorer. Den tredje frågan som är 

VARFÖR handlar om lärarens reflektion över val av innehåll och metod, samt över hur 

undervisning ska leda till att motivera elever och deras lärande. Wahlström (2016) tar 

även upp en fjärde fråga som handlar om VEM som ska lära sig ett visst innehåll.  

Didaktiska handlingskompetenser är som Ahlskog-Björkman och Furu (2015) beskriver 

det, den praktiska sidan av didaktikens frågor. Didaktisk handlingskompetens förklaras  

…som en förmåga att handla i lärandesituationen, att möta de oväntade 

utmaningar som uppkommer och samtidigt handla målinriktat. 

Kompetensen bygger därför på betydligt mer än teoretisk didaktisk 

kunskap, däribland lärarens erfarenheter av liknande situationer, 

förhållningssätt, emotioner och egen inlärningsbakgrund  

(Ahlskog-Björkman och Furu 2015:10) 

I denna uppsats är det lärares didaktiska handlingskompetens som är av särskilt intresse 

eftersom denna fångar det som lärare uppfattar och därefter i praktisk handling hanterar 

svåra pedagogiska situationer med omotiverade elever.  
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5 Metod  

Vi kommer att använda oss av en kvalitativ ansats i den här studien. Starrin och 

Svensson (1994) nämner att genom den kvalitativa metoden skapas det goda 

möjligheter till att få mer djupgående kunskap, vilket är för den här studien av betydelse 

då forskningen kring de omotiverade eleverna i idrott och hälsa inte finns i så stor 

omfattning. Eftersom vi är intresserade av att undersöka lärares uppfattningar angående 

detta fenomen, kommer vi att genomföra intervjuer med enskilda personer för att kunna 

få mer fördjupade kunskaper angående våra forskningsfrågor. Ryen (2004) skriver om 

den kvalitativa forskningen som innebär att kunna hitta de centrala delarna utifrån den 

kvalitativa intervjun. Vi utgår från forskningsfrågorna, som då kan tolkas och på ett 

naturligt sätt förstå svaren från intervjuerna. Vi valde att inte använda oss av den 

kvantitativa metoden, som Allwod och Erikson (2010) benämner att denna metod ugår 

från enkäter som innebär att det är en större skara elever som deltar. Enkäten utgår från 

förutbestämda frågor samt opersonliga frågor. Valet av kvalitativ metod gjordes för att 

få djupgående, nyanserad och komplex information som belyser människors tankar, 

upplevelser, erfarenheter och åsikter.  

 

5.1 Intervju som metod  

När intervjuerna genomfördes med idrottslärarna använde vi oss utav personliga 

intervjuer. Denscombe (2016) nämner att fördelarna med att ha personliga intervjuer är 

att en mer förtroendefull relation kan utvecklas, vilket gynnar intervjupersonen som 

öppna sig och utveckla sina tankar.  

Intervjuerna var semistrukturerade som innebar att vi valde att utgå från en 

intervjuguide, vilken användes som en slags mall i alla intervjuer. Intervjuguiden var 

relevant för undersökningens frågeställningar och fokus låg på utmaningarna till 

motivation samt vilka strategier och handlingskompetenser lärare använder sig av för att 

motivera eleverna. Utifrån dessa teman tilläts intervjupersonerna sedan att utveckla sina 

svar. Under intervjuerna var det viktigt att vara koncentrerad och inte lägga för stort 

fokus på våra frågor, då det annars kunde bli mer som en muntlig enkät istället för en 

kvalitativ intervju. När det kommer till semistrukturerad intervjuer så nämner 

Denscombe (2016) att intervjuaren kan vara mer flexibel när det kommer till frågorna 

och intervjupersonerna får chans till att utveckla sina tankar. Det som kan uppfattas som 

en nackdel med att ha semistrukturerade intervjuer kan vara att intervjupersonen lätt kan 

komma in på irrelevanta saker som inte anses vara relevant till våra frågor.  

 

Under intervjuerna så var det viktigt att inte samla på sig för mycket fakta, då kan det 

bli för ointressant och meningslösa svar (Ryen, 2004). Intervjuerna spelades in för att 

inte missa viktiga delar som informanterna tog upp. Ryen (2004) betonar att det är bra 

att spela in intervjuerna för att få med alla delar och inte missa något. En viktig del att ta 

hänsyn till under intervjuerna var de etiska riktlinjerna. Intervjuerna varierade i antal 

minuter alltifrån 13 till 36 minuter.  

 

5.2 Urval  

Vi använde oss av det subjektiva urvalet när vi bestämde vilka enheter samt 

respondenter som skulle intervjuas. Denscombe (2016) beskriver det subjektiva urvalet, 
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som att välja ut vilka informanter som anses kunna ha den bästa informationen och 

därav kunna ge oss relevant empiriskt underlag.. Vi valde idrottslärare som varit 

yrkesverksamma i minst ett år och upp till 17 års erfarenhet som utbildad idrottslärare. 

Anledningen till att vi valde att intervjua yrkesverksamma idrottslärare var för att få så 

relevant information som möjligt. Vi valde yrkesverksamma idrottslärare på grund av 

att de är mer ämneskompetenta än vad en outbildad idrottslärare är. För att rekrytera 

deltagare, var första steget i rekryteringsprocessen att skicka ut brev till fem olika 

idrottslärare på tre olika skolor som vi har varit verksamma på . Vi valde att göra vår 

intervjustudie på skolor vi haft våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder på inom 

ett län i södra Sverige.  

 
5.2.1 Presentation av lärare 

Under detta avsnitt kommer vi att redogöra vilka idrottslärare vi intervjuat, med fiktiva 

namn.  

 

Mats är utbildad idrottslärare och har arbetat med det i 17 år. Läraren arbetar på en liten 

skola på landsbygden.  

 

Marcus är utbildad fritidslärare med inriktning idrott och hälsa och har arbetat med detta 

i ett år. Läraren arbetar på en stor skola på landsbygden.  

 

Edvin är utbildad fritidslärare med inriktning idrott och hälsa och har arbetat med detta i 

fyra års tid. Läraren arbetar på en liten skola på landsbygden. 

 

Louise är utbildad fritidspedagog med inriktning idrott och hälsa och har arbetat med 

detta i 17 års tid. Läraren arbetar på en stor skola i tätorten.  

 

Rebecka är utbildad idrottslärare och har arbetat med det i 16 år. Läraren arbetar på en 

stor skola i tätorten. 

 

5.3 Genomförande  

Vi valde att intervjua verksamma idrottslärare för att ta del av deras erfarenheter samt 

att få så relevanta och utförliga svar som möjligt. Innan vi började med att kontakta 

skolan och informanterna skrev vi ner en intervjuguide som var baserad på våra 

frågeställningar och underrubriker som skulle göra att vi fick en ökad förståelse på 

frågorna. Vi kontaktade skolorna och skickade ut ett informationsbrev som förtydligade 

vad syftet med vårt arbete var, men även tydliggjorde vilka rättigheter lärarna hade 

utifrån de gällande etiska riktlinjerna för forskning. I informationsbrevet tog vi upp 

vilka teman vi skulle ha för intervjun, nämligen vilka handlingskompetenser 

idrottslärare arbetar med för att motivera samtliga elever samt vilka utmaningar med att 

motivera samtliga elever uppfattar lärarna att det finns inom idrott och hälsa. När vi fick 

ett godkännande av lärarna att det var okej att komma på en intervju, skickade vi ut 

intervjuguiden till dem. Vi valde att göra så för att idrottslärarna skulle kunna vara så 

förberedda som möjligt på våra frågor.  

Vi valde att intervjua fem stycken idrottslärare för att få ett så bra underlag som möjligt 

för vår analys, men även för att få så många olika svar som möjligt för att kunna göra 

jämförelser och se liknelser som idrottslärarna har i sitt arbete, samtidigt som materialet 

behövde kunna bearbetas inom de gällande tidsramarna för studien. 
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När intervjuerna gjordes valde vi att hitta avskilda platser där lärarna kunde känna sig 

trygga och så att vi kunde prata ostört. Det var också viktigt med tanke på att kunna 

spela in  samtalet utan några som helst störningar runt omkring. Seidmans (1991) 

nämner olika tips inför en intervju. Några tips som vi tog del av var till exempel att 

presentera sig själv samt att inte sitta för nära personen, detta var för att visa personen 

respekt. Själva intervjuerna spelades sedan in så att det blev enklare att komma ihåg vad 

som sagts under dem. Det gjorde vi för att kunna ha så mycket kontakt med informanten 

som möjligt, men även för att kunna följa med i samtalet bättre för att kunna ställa 

eventuella följdfrågor.   

5.4 Bearbetning av data  

När intervjuerna var klara transkriberade vi dem och därefter analyserade samt 

kategoriserade vi det empiriska materialet.. När vi transkriberade var vi noga med att 

inte ändra något eller förvränga svaren. Efter att vi transkriberat det som sagts i 

intervjuerna försökte vi förstå vad som sagts samt tolka och analysera svaren för att 

kunna få svar på våra forskningsfrågor. För att analysera materialet använde vi oss utav 

Denscombes (2016) innehållsanalys. Denna analysmetod utgår från att man delar svaren 

i mindre enheter i form av olika koder som i nästa steg blir till kategorier och teman. Vi 

analyserade texten för att mejsla fram skillnader och likheter och sedan utifrån det dra 

analytiska paralleller till valda teoretiska begrepp och tidigare forskning.  

  

5.5 Etik 

Med tanke på att vi använde oss av intervjuer som forskningsmetod använde vi fyra 

etiska principer för att skydda individerna som intervjuades.  

Den första är informationskravet (Vetenskapsrådet 2017) som innebär att de som 

intervjuas har rätt till att få information om arbetet och även rätt till att avbryta intervjun 

när som helst och utan motivering. Informationskravet hanterade vi i vår studie genom 

att förklara för informanterna att de hade rätt att avbryta intervjun när de ville.  

Den andra är samtyckeskravet och innebär att vi måste ha uppgiftslämnarens och 

undersökningsdeltagarnas tillstånd. Andra regler är att den som intervjuas har rätt till att 

bestämma hur länge intervjun ska vara men även på vilka villkor de ska delta. Den som 

blir intervjuad får lämna intervjun utan vidare påföljder. Den intervjuade får inte känna 

några som helst påtryckningar för att den som medverkar ska fortsätta intervjun om hen 

inte vill. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om personer som deltar i undersökningen 

får inte avslöjas eller komma ut till andra. Då gäller tystnadsplikt med sådana uppgifter. 

Det är vår plikt att informera att dessa uppgifter inte kommer ut till allmänheten. Den 

data som vi fick in kommer sedan att förstöras för att skydda informanterna.   

Den fjärde är nyttjandekravet och det innebär att personuppgifter och andra insamlade 

uppgifter inte får användas för kommersiellt bruk. Uppgifterna får endast utlånas till 

andra forskare som utför andra former av undersökningar. Den informationen man får 

under intervjuerna får inte användas som åtgärder eller olika former av beslut när det 

kommer till vård eller andra beslut (Vetenskapsrådet 2017). 
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Det är viktigt att vi följer dessa fyra riktlinjerna som vetenskapsrådet nämner för att 

kravet på intervjuerna är att skydda personernas identiteter. Det är för att ingen ska 

kunna förutse vem det är som har svarat på frågorna. I informationsbrevet tar vi upp 

informationskravet där de intervjuade får information om vårt arbete och vad vi ska 

ställa för frågor samt att de har rätt till att lämna intervjun när de vill. Därefter tar vi upp 

konfidentialitetskravet som innebär att vi har tystnadsplikt för att skydda deras identitet. 

Till sist nämner vi nyttjandekravet som då innebär att vi inte kommer lämna ut 

intervjuerna förutom till liknande forskningar. 

 

5.6 Validitet, trovärdighet och tillförlitlighet. 

Bryman (2011) påpekar att validitet och reliabilitet är begrepp som inte bör förstås i 

denna kvalitativa studie som statistiska termer i form av enkäter. Det på grund av att en 

kvalitativ studie har egna kvalitetskriterier. Validitet och reliabilitet är mer kopplat till 

den kvantitativa forskningen. Vi utgår från den kvalitativa metod och dess kriterier, där 

tillförlitligheten ökar då vi valde att intervjua verksamma idrottslärare för att få deras 

bild av undervisningen. Vi har varit transparanta i vår forskning för att höja kvalitén så 

att läsarna kan bedöma och tillämpa studien i andra sammanhang. Slutsatserna av 

intervjuerna innefattar inte så generaliserbara termer, det är läsarna själva som får 

avgöra om det resultat vi fått in är överförbart till andra kontexter. 
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6 Resultat  

Under denna rubrik kommer vi att sammanställa de resultat vi fick av våra intervjuer. 

Fokus kommer att ligga på vilka utmaningar det finns med att motivera alla elever i 

årskurs 1-6 inom ämnet idrott och hälsa, samt vilka strategier och 

handlingskompetenser som idrottslärarna anser behövs för att motivera alla elever. För 

att få reda på detta resultat intervjuade vi idrottslärare som varit yrkesverksamma inom 

ämnet mellan ett till 17 år.  

 

6.1 Utmaningar till motivation 

Under denna rubrik kommer vi att redovisa vad våra intervjupersoner har sagt, som vi 

kopplar till vilka utmaningar det finns med att motivera samtliga elever som lärarna 

uppfattar att det finns inom ämnet idrott och hälsa.  

 
6.1.1 Indikatorer för bristande motivation 

När vi sammanfattar vårt resultat, ser vi att det oftast inte finns en idrottslektion där alla 

elever är med och deltar. Det idrottslärarna berättar om elever som inte deltar på 

idrotten ger ett tydligt mönster, att eleverna som inte deltar ofta glömmer kläder eller 

kommer med lappar som indikerar att eleven inte kan delta.  

Det brukar vara samma personer som inte är med på lektionen och det 

kan ha med motivation att göra. – Edvin 

Rebecka ser också samma mönster med att elever glömmer kläder och att det oftast är 

samma personer. Hon nämner även att det kan vara en diagnos som är orsaken till att de 

inte är med. Vi kan se att idrottslärarna ofta upptäcker mönster för elever som inte vill 

vara med och delta i idrottsundervisningen. Eleverna som glömmer kläderna skyller 

också på att de har ont i till exempel halsen. Det är något som idrottslärarna upptäcker 

och då försöker prata med eleverna, och skulle det uppstå flera gånger blir det kontakt 

med vårdnadshavarna.  

Enligt idrottslärarna kännetecknas en omotiverad elev av att deras självkänsla och att 

kunskapen inom ämnet brister. Andra tydliga aspekter som tas upp kan kopplas till 

övervikt samt dålig kroppshållning.  

Det är ju dålig kroppshållning och då är de inte motiverade och försöker 

smita med att glömma kläder. De är ledsna och man ser hela deras uppsåt 

och hela deras kroppshållning. Den är inte lika som de andras tycker jag 

och det är så synd för vi måste ta tag i dem, det är ju skitviktigt.- Rebecka 

Generellt kan vi konstatera, utifrån svar på frågan vad som kännetecknar en omotiverad 

elev, att de motoriska förmågorna är mindre utvecklade hos en del elever. Det gör så att 

eleverna skapar en inre rädsla att misslyckas på idrotten, och att det gör så att de tappar 

modet skapar en inre rädsla för att misslyckas på idrotten.  
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Idrott och hälsa är ett praktiskt ämne där eleverna ofta hamnar i centrum som gör att 

fokus läggs på dem. Idrottslärarnas erfarenheter med omotiverade elever visar på 

gemensamma indikationer som självkänsla, självkännedom, prestationsångest, 

kroppsuppfattning och gruppdynamik. Detta visar på att dessa är stora faktorer som gör 

att eleverna inte är motiverade till att delta på idrottsundervisningen. 

Om du inte tycker om idrott så är det viktigt att hamna i en grupp där du 

kan göra ett fel , men det gäller inte bara idrotten du måste våga göra fel. 

Idrotten är praktisk och så utmärkande, du ser tydligt om du gör fel och 

du kan inte fly om du gör fel. Vilket gör att det kan vara en orsak till att 

man inte är med, det är då viktigt som pedagog att se de signalerna och 

jobbar med detta.. Det är inget man vänder på bara sådär eftersom det 

handlar om självkänsla, självkännedom, gruppdynamik. Det är några 

faktorer och det tar tid att jobba med. - Mats 

Det handlar oftast om de elever som har en dålig självkänsla, dålig 

kroppsuppfattning, har inte så mycket i ryggsäcken och har inte blivit 

motiverade tidigare utav andra lärare. – Rebecka 

Sammanfattningsvis när det gäller indikationer på bristande motivation är grunden till 

att de oftast glömmer kläder. Idrottslärarna nämner även andra faktorer till bristande 

motivation, som kännetecknas av dålig självkänsla och en rädsla att misslyckas. De 

nämner även andra beståndsdelar som självkännedom, att hamna i en grupp som inte 

känns rätt men även att eleven har en dålig kroppsuppfattningen, vilket kan vara en 

aspekt till att de blir omotiverade.  

6.1.2 Elevers kön och bakgrund 

När det kommer till motivationen hos eleverna ger idrottslärarna inte jämbördiga svar. 

Deras erfarenheter skiljer sig åt när det kommer till motivationen för pojkar, flickor, 

utlandsfödda, inrikesfödda, elever som idrottar på fritiden och elever som inte idrottar 

på fritiden. Punkter som tas upp är att flickorna är mer motiverade i de högre åldrarna 

då betyget spelar in. När det kommer till motivationen så nämner Mats att det är främst 

vissa enskilda aktiviteter som pojkarna inte tycker om, exempelvis dans och att de 

istället vill köra bollsporter.  

Tjejerna är mer inne på vad jag ska jag göra för att höja mig, gjorde jag 

detta bra och lite så. Killarna är mer att de vill göra det dem tycker är 

roligt. – Marcus 

Generellt kan vi se tydliga mönster att det skiljer sig mellan pojkar och flickor. 

Flickorna är mer drivande, då betyget spelar en viktig roll som gör att de motiveras av 

det yttre. Medan pojkarna motiveras genom mest den inre motivationen, då de tycker 

vissa delar av idrotten är rolig, men att motivationen försvinner i till exempel dans. 

När det kommer till utlandsfödda så nämner Rebecka att det oftast är flickorna som är 

tysta och mer avvaktande, medan pojkarna är mer aktiva i idrotten, men att de inte kan 

reglerna. En annan del som lärarna nämnde som kan bidra till att utlandsfödda blir 

mindre motiverade, var att eleverna hade svårt för att förstå instruktionerna samt att de 

lättare missbedömde aktiviteterna. 
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Alltså idrotten idag är inte bara att titta och göra som alla andra, utan det 

är betydligt mer med instruktioner och teorier och allt det här.  För jag 

kände att dem behöver rätt mycket svenska för att kunna vara med, för det 

var väldigt mycket missbedömning och väldigt mycket, ja bråk för att 

kommunikationen blev bristfällig, för inom idrotten är det väldigt mycket 

att man kommunicerar mycket med varandra. – Louise 

Många lärare har en ganska så jämbördig syn på utlandsfödda och inrikesfödda elever. 

De utlandsfödda elever anses inte vara lika motiverade för att aktiviteterna ofta 

missbedöms och som gör att det kan bli bråk, samt att flickorna som är utlandsfödda är 

lite mer tillbakadragna och vill inte ta för sig lika mycket som de inrikesfödda. 

Generellt så anser lärarna att de elever som idrottar på fritiden är mer motiverade och 

drivande än vad de som inte idrottar på fritiden är. Dessa elever är mer framåt, tar för 

sig mer samt har lätt för att ta in instruktioner.  

Eleverna som idrottar på fritiden, dem tar ju för sig mer, de snappar upp 

instruktioner mer, de har ett helt andra förutsättningar och färdigheter. - 

Marcus 

Ja då ser man motivationen att de som inte idrottar har inte riktigt lika 

stor lust att idrotta som de som gör det hela tiden på fritiden. De som 

idrottar oftare är mer aktiva, -Edvin 

Sammanfattningsvis kan vi se att de flesta citaten från lärarna liknar varandra i olika 

hänseenden. Resultatet visade på att lärare anser att flickorna är drivna av den yttre 

motivationen medan pojkarna är drivna av den inre. När det handlade om de 

utrikesfödda eller inrikesfödda var svaren jämbördiga, de utrikesfödda ansågs ha det lite 

svårare på idrotten på grund av instruktionerna och språket. De elever som idrottar på 

fritiden är oftast mer aktiva som Edvin nämner ovan. Det är då viktigt som Marcus 

nämner att idrottslärarna ska hitta aktiviteter som kan läggas på en nivå som får med de 

som inte idrottar på fritiden. 

6.1.3 Största utmaningarna till att motivera alla elever 

Största utmaningen menar två idrottslärare är att hitta individanpassade aktiviteter för 

att kunna motivera alla och kunna hitta sina utmaningar. En annan idrottslärare tar upp 

hälsobegreppet som en stor utmaning och att elever ska ha en vilja att röra på sig. En 

viktig faktor för att elever inte är motiverade att delta, anses i dagens samhälle vara att 

vi har en mer digital närvaro vilket leder till att elever blir mer stillasittande. En annan 

lärare tar upp en annan aspekt, som har att göra med prestationsångesten där elever inte 

vågar visa vad de kan och är rädda för att misslyckas. Ytterligare en faktor som är av 

betydelse är att elever inte får stöd hemifrån som entusiasmerar och motiverar dem. När 

det kommer till största utmaningarna så nämnde Marcus individanpassning av 

aktiviteter som det största problemet. 
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Den största utmaningen är väl att, just här i skolan hitta något som läggas 

på deras nivå om man säger så. – Marcus 

Louise är inne på samma spår men hon nämner också att eleverna ska våga ta för sig 

mer. 

Ja.. ibland är det här med att våga. För det är ju ändå, sitter du vid din 

bänk och skriver så är det ju ingen som vet vad du skriver eller hur många 

fel du gör, här är det ju väldigt, alla ser allt. Vi är i en stor sal och man 

måste kunna visa både sina förmågor och sina brister. - Louise 

En viktig del i utmaningarna nämner Rebecka att eleverna saknar entusiasmerandet 

hemifrån och en tydlig förklaring att idrott och hälsa är ett viktigt ämne i skolan. Mats 

lägger stor vikt vid hälsobegreppet och vad det innebär att röra på sig som sin största 

utmaning.  

Den viktigaste utmaningen som samhället ser ut idag är hälsobegreppet 

på så sätt och det innebär ju att jag ska få dem röra sig mer. Jag måste 

motivera och förklara vikten av att röra sig för den som inte vill och att 

det är ett av de viktigaste uppdragen och att jag måste hitta motivationen 

för dem att röra sig och självkänslan att röra sig. – Mats 

Sammanfattningsvis så skiljer sig svaren en del angående hur lärarna ser på vilka som är 

de största utmaningarna för att motivera sina elever. En utmaning är att hitta aktiviteter 

som passar individen och att alla ska hitta sin motivation i det. Lärarna nämner också att 

självkänslan är en stor utmaning. Alltifrån att våga misslyckas inför de andra men även 

att vikten av att det är viktigt att rör på sig utifrån ett hälsoperspektiv.  

6.2 Strategier och handlingskompetenser till motivation 

Idrottslärarna är eniga om att lappar från vårdnadshavarna är en metod som fungerar bra 

när eleven inte kan delta på idrotten. När idrottslärarna tar upp regler för att inte kunna 

delta på idrotten är de eniga om att lappar från föräldrar är en metod som funkar bra. 

Men om det blir som ett mönster till exempel att vissa elever ofta glömmer kläder eller 

har med en lapp hemifrån, brukar det leda till att föra ett samtal med vårdnadshavarna 

och med eleven för att kunna få en inblick på varför det är så.  

När jag har lappar från föräldrar och när jag ser ett tydligt mönster att 

man kanske missar kläder då drar jag ett mail hem eller ringer hem. - 

Marcus 

Det är bra med lappar speciellt på mellanstadiet. Det tycker jag är bra för 

att då vet man, för då handlar det om att föräldrar vet att ens son/dotter 

inte är med. Men när de blir äldre så är det inte lika kontrollerbart men 

det är inte så många som i mellanstadiet som kommer med fusklapp utan 

att det kommer från deras föräldrar. – Mats 

När det kommer till elever som har hög frånvaro på lektionerna använder idrottslärarna 

kommunikation som ett viktigt verktyg med både eleven och vårdnadshavarna i form av 

samtal eller möten.   
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6.2.1 Vad, hur och varför eleverna bör motiveras 

När det gäller att motivera alla elever är det delade meningar om hur de ska motiveras 

till att delta. Rebecka och Marcus nämner om att arbeta utifrån idrotten, att ha 

rörelseaktiviteter i till exempel klassrummet på andra lektioner samt att det kan vara 

frivilliga pass innan eller efter skoltiden. Louise nämner att det är viktigt att eleverna vet 

vad det är de ska lära sig och förstå vad idrotten innebär. 

Dels så känner jag för att motivera som jag sa innan att det här att 

eleverna verkligen vet vad är det man ska kunna, vad innebär idrotten. – 

Louise 

Mats är också inne i liknande spår, men han skulle vilja ändra ämnets innehåll och 

jobba mer med hälsoprojekt. Att eleverna får en bättre bild på sin hälsa och där de då 

lägger upp sina egna lektioner för att kunna hitta sin egna motivation till att röra på sig.  

Att det skulle vara valbart och det viktigaste skulle vara att motionera och 

att man tar hand om sin hälsa men givetvis en teoretisk del också. Den 

teoretiska delen kan man bygga in i andra ämnen kanske, biologi där det 

redan finns kanske, men att idrotten handlar om rörelsedelen och att varje 

elev hittar sin del i att motivera sig själv till att röra sig. – Mats 

Mats nämner även betydelsen av att röra på sig. Han menar på att detta är ett sätt att 

jobba med i framtiden för att minska antalet omotiverade elever.  

Idrottslärarna anser att för kunna få så bra lektioner som möjligt så behövs mer resurser, 

ett exempel är att kunna ha helsal som gör att man kan planera upp lektioner på ett helt 

annat sätt. Ekonomin är även en sak som tas upp så att de kan köpa in material.  

Jag hoppas även på lite bättre ekonomi så man hade kunnat köpa in lite 

fler olika träningsvarianter så att man får alla att röra sig.- Mats 

Av skolan, nämen det är ju att ge mig de resurserna som behövs. Att till 

exempel helsal kontra halvsal, när du har en hel sal kan du ju planera upp 

en lektion på ett helt annat sätt, att man får ett bra schema så sett. 

speciellt för de klasserna som verkligen behöver mycket utrymme. – 

Marcus 

Idrottslärarna anser att ämnesplanerna och betygskriterierna är tydliga som de är, men 

att det kan vara svårt för eleverna och förstå vad det är som de ska kunna. Louise anser 

att det är viktigt att man bryter ner dessa och gör så att eleverna förstår dem. Marcus tar 

även upp att ett önskemål skulle vara att det finns en policy av Skolverket gällande 

närvaron i skolan.  

Den stora drömmen är ju att det skulle vara närvaropolicy i läroplanen på 

något sätt, för då är det något, kanske inte många som glömmer 

idrottskläder på så sätt. - Marcus 

När jag sitter med alla betygskriterierna kan jag känna att det ger ju oss 

väldig fördel som lärare, det är ju endast simningen som det står exakt det 
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här ska du kunna, det andra är ju lite, det är lite luddigare de här orden 

som man, man får ju nästan liksom översätta dem för eleverna för att dem 

ska förstå dem. – Louise 

Idrottslärarna tar upp olika handlingskompetenser som de använder för att få med de 

omotiverade eleverna. Mats och Rebecka tar upp att feedback, beröm och vikten av att 

vara positiv som viktiga strategier för att göra dessa elever mer motiverade. 

En annan sak är feedback och beröm. Inte överberöm men ett exempel är 

”gött att du är med idag och snyggt när man går förbi tex., det gäller att 

vara smart ett exempel är också under gruppindelningen att dela upp dem 

så det kanske finns en positiv ledare i gruppen. Och feedback är saker som 

bra gjort till eleverna- Mats 

jag är en sådan levnadsglad människa som älskar idrott och jag tror det 

sprider sig lite på lektionerna om man är positiv, glad, ser barnet när de 

kommer, hejar på de, åh har du klippt dig, vilken fin gympagrej du har på 

dig idag eller man sporrar de. – Rebecka 

Marcus anser att det är viktigt att idrottsundervisningen läggs på en nivå som gör att alla 

elever kan vara med och delta. Det ska vara en nivå som gör att de tycker det är kul att 

komma till idrotten samt att de inte ska känna någon press som gör att de inte vill delta. 

Jag försöker göra det på deras nivå, försöker göra så att det är roligt att 

komma till idrotten, man ska inte känna någon prestationsångest. Det ska 

inte vara som på fritiden, där är det tävling, här är det mer lek, ha roligt, 

och visa sina färdigheter. – Marcus 

Sammanfattningsvis lyfter lärarna fram att det är viktigt att göra så att eleverna har en 

klar bild av vad det är de ska lära sig samt vad idrott och hälsa innebär. För att motivera 

eleverna till idrott och hälsa så är Rebecka och Mats inne på att försöka få in pulsträning 

i ämnet. Detta för att eleverna får frivilligt vara med vid dessa tillfällen, som då gör att 

det inte blir någon direkt press på dem, samt att eleverna får vara med och planera. 

Marcus är också inne på samma spår men att han vill ha lektioner efter skoltid där 

eleverna också frivilligt får delta. Resurser var något som idrottslärarna pratade mycket 

om, då de ansåg att det var viktigt att få ekonomiskt stöd från skolan samt att kunna ta 

del utav idrottshallen både halvsal och helsal ifall det kan vara grupper där de behöver 

mer utrymme. Läroplanen ansågs vara  bra men att det kan vara svåra begrepp för att 

eleverna, som gör det svårt för eleverna att förstå innebörden. En annan aspekt var att 

införa en policy om närvaron i läroplanen, som då kanske skulle kunna bidra till att fler 

elever deltagit i undervisningen. Vi kan se att idrottslärarna nämner mycket med positiv 

feedback och en positiv inställning till ämnet samt att det anses att smitta av sig på 

eleverna. Det tas även upp om att lägga idrottsundervisningen på en nivå som alla klarar 

och känner sig bekväma med.  

6.2.2 Metoder till omotiverade elever 

Idrottslärarnas erfarenheter med att lyckas motivera elever som saknar motivation har 

alla av de intervjuade någon gång varit med om. Strategier som tas upp är bygga 

lektioner utifrån elevers intressen. En annan är att ha en god kontakt med föräldrarna 
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och kunna rådfråga vad eleven tycker bäst om och försöka anpassa lektionen. En vidare 

strategi är att läraren är med och deltar på lektionen i syfte att motivera eleverna.    

Då hade jag en överlämning från den förra idrottsläraren och pratade då 

om elever, det var då många elever som inte var med, som hade ångest 

över att gå dit. Då pratade jag med deras mentorer att jag vill ha lite 

nummer och sådant hem till föräldrarna, så lite innan skolan började så 

ringde jag och presenterade mig själv, pratade lite om varför deras barn 

kände så. Och sen så tog jag de på rätt sätt i början och var tydlig med 

hur jag ville ha det. Försökte göra utifrån föräldrarnas önskemål. För att 

de skulle bli motiverade helt enkelt igen. - Marcus 

Jag var med på lektionerna och att jag tog det på ett skämtsamt sätt som 

gjorde att han tillslut var med. – Marcus 

Rebecka tar upp ett bra exempel på hur hon jobbade med att motivera en elev som var 

omotiverad till att delta på undervisningen. Hon använde sig då av elevens intresse och 

omsatte det i ett idrottssammanhang.  

Vi gjorde extra med en elev, en slags Pokemon han älskar. Då är det 

uppgraderingar med Pokemon så gör du såhär så uppgraderas du till 

nästa Pokemon och då är det styrkeövningar som är inplastade. Sen när 

han gjort klart alla då så vill han göra nya då så det ligger mycket jobb 

bakom detta då för att få dem motiverade då men glädjen är desto större 

då när man tänker ja nu är han äntligen med i klassen och delar av 

uppvärmningen så där har vi faktiskt vunnit honom. – Rebecka 

Rebecka tar även upp att hon skulle vill jobba med kooperativt lärande. Hon anser att 

fler elever skulle kunna bli mer motiverade genom att jobba i mindre grupper. 

Skulle jag vilja jobba även på idrotten med kooperativt lärande. Vilket är 

samarbete, där man jobbar i mindre grupper. Att man har en basgrupper, 

kanske fyra stycken och även på idrotten kan man då utvecklas. – Rebecka 

Avslutningsvis så nämnde idrottslärarna tydliga situationer med elever som varit 

omotiverade till att bli motiverade i form av olika strategier som till exempel Pokemon 

aktiviteten som byggdes utifrån elevens intresse så att eleven blev mer motiverad. 

Andra exemplet var  att samtala med föräldrarna som en strategi för att vinna dessa 

elever. Rebecka nämnde även kooperativt lärande som en god metod till att få alla 

elever motiverade.  
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7 Analys 

I detta avsnitt kommer vi att föra en analys kring våra frågeställningar och ha 

kopplingar till resultat utifrån intervjuerna som vi har gjort. Våra forskningsfrågor var: 

·     Vilka utmaningar med att motivera samtliga elever uppfattar lärarna att det finns 

inom ämnet idrott och hälsa? 

·     Vilka strategier och didaktisk handlingskompetens arbetar idrottslärarna med för att 

motivera samtliga elever? 

 

7.1 Utmaningar 

I tidigare kapitel har vi tagit upp undersökningar som visar på att elever är 

mer stillasittande samt den fysiska aktiviteten har blivit mindre attraktiv. 

När vi ser resultatet av intervjuerna beskriver lärarna, att en indikation på att elever är 

omotiverade till deltagande i ämnet idrott och hälsa handlar om att de ofta glömmer 

kläder eller har andra bortförklaringar såsom kroppslig smärta. Informanterna var 

tydliga med att skaran utav de omotiverade inte var så stor, vilket också har visat sig i 

tidigare forskning (Åström 2013). Åström (2013) tar upp att det är fem procent utav 

eleverna som är omotiverade till idrottsundervisningen. Tydliga kopplingar till detta var 

att eleverna inte vill delta på idrottsundervisningen. Åström (2013) nämner att eleverna 

känner oro och presentationsångest inför lektionerna samt att eleverna inte hittar varken 

syfte eller mening med ämnet. En annan studie som Thomson och Wery (2013) visar på 

att dåliga självbilden och självkänslan har en stor påverkan till de lågmotiverade 

eleverna. Det gör att eleverna får en negativ syn på ämnet. 

Faktorer som lärarna i vår studie nämnde som låg till grund av bortfallet utav elever var 

kopplat till självkänslan och självbilden, där lärarna ser indikationer på att eleven har 

antingen dålig kroppshållning eller att de är rädda att misslyckas framför de andra 

eleverna. När det kommer till andra utmaningar som idrottslärarna beskriver som svåra 

är att anpassa undervisningen efter allas nivå, samt att kunna poängtera vikten av att 

röra på sig för eleverna. 

 

7.2 Handlingskompetenser 

I resultatet visar det sig att lärarna hade olika strategier för att motivera eleverna. En del 

lärare ansåg att kommunikationen var en viktig strategi medan andra lärare var mer inne 

på att individanpassa undervisningen. Vissa lärare använde sig av kommunikation till 

att motivera eleverna såsom exempelvis feedback, beröm och att vara positiv. Detta 

handlar om små signaler som de sänder till eleverna som till exempel att de har fina 

kläder på sig eller kommentera om eleven har en ny frisyr. Det tas upp tre viktiga 

faktorer att tänka på i motivationsarbetet och det är feedback, beröm och att vara 

positiv. Dessa faktorer har en tydlig koppling till den yttre motivationen i form av att 

lärarna använder sig av dessa metoder för att förbättra självkänslan och självbilden hos 

eleverna. Hassmen m.fl. (2003) är inne på samma spår med att ge yttre motivation till 

eleverna i form av yttre regleringar som beröm och feedback, att ge yttre motivation kan 
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hjälpa att väcka den inre motivationen hos eleverna. En intressant reflektion som lärare i 

vår studie gjorde var att visa på tydliga kopplingar till att flickorna motiveras till 

undervisningen av den yttre motivationen. Lärarna menar att speciellt flickor i äldre 

årskurser motiverades genom betyg och bedömning som är kopplad till den yttre viljan. 

Hassmen m.fl. (2003) beskriver den inre motivationen där en person utför handlingar 

för att lära sig och att få kunskap samt personen medverkar aktivt i aktiviteter för att bli 

tillfredsställd. Målet med den inre motivationen är att få belöningar som till exempel 

glädje och njutning. 

En informant nämner att ett sätt är att utgå från de didaktiska frågorna. Läraren lägger 

då upp idrottsundervisningen efter VAD eleverna ska lära sig, HUR de ska lägga upp 

undervisningen samt ta hänsyn till olika faktorer som kan påverka lektionen, och till sist 

VARFÖR som innebär att lärarna ger klara instruktioner på vad det är eleverna ska lära 

sig under lektionen. I resultatet nämndes en tydlig strategi hur informanten gick tillväga 

genom de didaktiska frågorna. Hon såg tillbaka på vilka elever som skulle vara med på 

idrotten och fick då ändra på upplägget för en elev som inte var motiverad till att delta. 

Idrottsundervisningen skulle innefatta styrkeövningar, hon valde då att göra om 

aktiviteten till denna eleven och utgick då efter elevens intresse som var Pokemon. Med 

hjälp av denna metod fick hon med eleven i undervisningen som då kunde uppnå delar 

av målen i ämnesplanen. Detta kan kopplas till den didaktiska handlingskompetensen 

som Ahlskog-Björkman och Furu (2015) nämner att som lärare kunna agera utifrån 

situationer som uppstår, men samtidigt ha ett målmedvetet synsätt. Det är då viktigt att 

lärarna utgår från sina egna erfarenheter och synsätt utifrån situationen. Åström (2013) 

gjorde även en observation under sin forskning. Åström såg tydliga tendenser på att de 

omotiverade eleverna hade behövt mer hjälp och stöd i aktiviteterna. Åström menar på 

att idrottslärarna hade behövt fokusera på att utveckla fler metoder för att kunna hjälpa 

dessa elever. 

En informant betonar ett annat exempel på att jobba med kooperativt lärande, som kan 

vara en nyckel till att motivera eleverna i form utav att jobba i mindre grupper. 

Angående strategier till att motivera alla elever som lärare nämner ,så skiljer sig svaren 

en del. Exempel på detta är att en del lärare vill införa hälsoprojekt och därmed förändra 

idrotten och göra det mer frivilligt. En annan är vikten vid att förstå vad de ska lära sig 

men även syftet med idrotten och göra det tydligare. Lärarna lägger upp undervisningen 

på en nivå som alla behärskar, de utgår då ifrån sin handlingskompetens och följer de 

didaktiska frågorna för att planera vad som ska göras, hur de ska gå tillväga och varför 

de ska göra det. 

Förutom läraren som nämnde strategin att bygga undervisningen efter elevens intressen 

så hade lärarna ingen samsyn till en tydlig plan för de omotiverade eleverna. Vi anser att 

det är väldigt viktigt att hitta tydliga strategier för att hjälpa dessa elever. Vi hade 

hoppats på fler exempel på hur lärarna jobbar med dessa elever, men även ha en tydlig 

plan på hur de skulle gå tillväga. En tydlig metod som vi anser hade varit bra är att ha 

en mall för hur idrottslärare ska gå tillväga med omotiverade elever och få med dessa 

eleverna i undervisningen. 
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8 Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera studiens resultat vad dessa kan ha för 

konsekvenser för vår kommande yrkesutövning. Vi kommer även dra paralleller med 

vårt resultat och analys från tidigare forskning. 

 

8.1 Slutdiskussion  

Utifrån teman och frågeställningar har vi fått in många intressanta svar till hur 

idrottslärarna motiverar alla elever. Genom våra intervjuer kan vi se att lärarna 

upptäcker de omotiverade eleverna genom att det oftast är samma elever som glömmer 

kläder eller har ont i kroppen. Eleverna visar då på en sämre självkänsla och 

självförtroende som Thomson och Wery (2013) nämner om olika faktorer som påverkar 

den låga motivationen hos en del elever, och kommer fram till att det beror på deras 

låga självbild och självkänsla. 

Utifrån elevernas dåliga självbild och självkänsla står idrottslärarna för tuffa 

utmaningar, för att som informanterna nämner, att det kan vara svårt att individanpassa 

lektionerna och kunna lägga undervisningen på allas nivå.  
 

Informanterna påpekar att gruppen omotiverade elever innefattar en liten skara, som 

även Åström (2013) poängterar i sin forskning att det är totalt fem procent av eleverna 

som är omotiverade till ämnet. På grund av att skaran elever som är omotiverade 

innefattar en så pass liten grupp som informanterna nämner, men som även Åström 

(2013) skriver i sin forskning att det är totalt fem procent som är omotiverade till ämnet 

idrott och hälsa. Det är då viktigt att vi som har detta som kommande yrke försöker 

upptäcka dessa elever så tidigt som möjligt, för att försöka förhindra den negativa synen 

på idrottsundervisningen. På grund av att rörelse är en viktig del för eleverna i skolan 

men även utanför. Vi kan se utifrån undersökningar som gjorts utav centrum för 

idrottsforskning (Pihlblad, 2017) att det är totalt 66 procent som uppfyller nivån av att 

röra på sig minst 60 minuter per dag utav de 1700 elever som deltog i undersökningen. 

Därför är det viktigt att vi som kommande idrottslärare arbetar för att uppmuntra 

eleverna till att röra på sig, så att denna siffran kan höjas i framtiden. 

När det kommer till den andra frågeställningen som innefattar handlingskompetenser till 

motivation stötte vi på en hel del olika svar från informanterna. Saker som utmärker sig 

i resultatet är hur de motiverar samt vad för metod de använde sig av och varför. Vi 

kunde se att vissa lärare använder sig utav de didaktiska handlingsstrategierna, exempel 

på det är vikten av att förklara för eleven vad idrotten innebär. De gav även exempel på 

hur de omvandlade en aktivitet efter en viss elevs intresse för att kunna få med denna i 

idrottsundervisningen. 

Tydliga strategier som visar sig i resultatet för att motivera eleverna till att delta på 

idrottsundervisningen nämner lärarna tre stycken faktorer de anser påverkar och hjälper 

eleverna framåt i utvecklingen. De nämner feedback, beröm och positivitet som de 

viktiga beståndsdelarna i motivationsarbetet. Denna metod anser vi är bra för att kunna 

få med alla elever, då har man som lärare en uppfattning om vad eleven inte har tagit till 

sig. Feedback kopplas till Granboms (1998) tredje fas i hans olika strategier i 

motivationsarbetet som innebär att läraren uppmuntrar, visar förståelse och bemöter 

eleverna på ett bra sätt. Som lärare kan man då använda sig av tekniker som gör det 
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lättare i kommunikationen med eleverna och göra det tydligt för dem. Det innebär att 

man som lärare kommer kunna ha bra koll på vilka intressen eleverna har, för att 

därefter kunna omsätta det i undervisningen. Utgår man från de didaktiska frågorna så 

blir det inte en missuppfattning för eleverna, vilket Åström (2013) nämner var en 

anledning till att eleverna var omotiverade på grund av att de inte visste syftet med 

lektionen. Strategierna som handlar om feedback och beröm har tydliga kopplingar till 

behaviorismen, och då, som Hwang och Nilsson (2011) framhäver, framförallt i termer 

av en positiv förstärkning. Vilket gör att eleverna blir positivt inställda till ämnet. 

Genom resultatet har vi fått syn på en intressant metod för att kunna motivera alla 

elever. Läraren ansåg att idrottens innehåll skulle förändras i form av att lägga större 

vikt vid hälsoperspektivet. Idrotten skulle då bli mer individanpassad och eleverna 

skulle få lägga upp sin egen undervisning utifrån de egna behoven. Vi kan då dra 

jämförelser till forskningen som Åström (2013) gjort och där han ansåg att det var för 

mycket lagsporter som inkluderade boll i idrottsundervisningen. Han ville då göra en 

förändring då han menar på att undervisningen ska utgå mer från rörelse, hälsa och 

friluftsliv. Med dessa utgångspunkter ansåg han att eleverna skulle bli mer inkluderade i 

ämnet. 

Vi tycker att idrottslärarens metod i vår studie är bättre än Åströms, då lärarens metod är 

mer anpassat efter dagens samhälle. Efter egna erfarenheter så är friluftslivet inte lika 

populärt som det en gång var. Idrottslärarens metod blir mer anpassat efter eleverna där 

de får vara med och bestämma efter deras behov och intressen. Det negativa kan vara att 

eleverna inte följer sina scheman och då inte utför den fysiska delen i undervisningen, 

medan i Åströms metod är alla med och läraren har därmed bättre kontroll över 

eleverna. 

Med tanke på att elevernas låga motivation är ett återkommande problem , anser vi att 

det är viktigt med att ta upp dessa aspekter i det systematiska kvalitetsarbete för att 

motverka elevers bristande motivation. Det är viktigt att tid läggs ner på detta arbete för 

att i framtiden inte få fler omotiverade elever samt för att kunna hitta metoder för att 

arbeta med dessa elever. Ett systematiskt kvalitetsarbete utgår då ifrån en 

nulägesbeskrivning hur det ser ut idag, och vad som ska uppnås med vårt 

kvalitetsarbete. Därefter planerar vi vad som ska göras, sen genomför vi planeringen för 

att till slut sedan kunna dokumentera resultaten. 

Efter ha sammanställt arbetet kan vi konstatera att det har kommit in goda svar på våra 

frågor från informanterna. Resultatet har gjort att vi har fått en större inblick och en 

fördjupad förståelse för hur vi som kommande idrottslärare ska kunna motivera alla 

elever till idrott och hälsa. När det kommer till empirin och resultat kan vi se att det inte 

anses finnas tydliga skillnader mellan pojkarnas och flickornas motivation, samt 

gällande andra grupper och kategorier av elever. För att kunna dra liknande slutsatser 

hade vi behövt genomföra en kvantitativ studie, som exempelvis en enkätundersökning. 

8.2 Vidare forskning 

Under arbetets gång har vi funderat kring en del aspekter som vi hade velat fördjupa i en 

annan studie. Det handlar framförallt om hur elever med funktionsnedsättning och lärare 

ser på motivationsarbetet och hur de går tillväga för att inkludera dessa elever. Under 

arbetets och utbildningens gång har det väckts större intresse kring denna fråga, 

eftersom vi har jobbat och berört frågor om specialpedagogik men även om 

rörelsehindrade på idrotten. Sammantaget är vår förhoppning dock att studien kan bidra 
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till mer kunskaper om de omotiverade eleverna, samt få ta del av strategier och metoder 

för att kunna möta dessa elever. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide  

Intervjuguide 
 

Hej…….. 
 

1.Hur länge har du jobbat som utbildad idrottslärare? 

 

2. Vad var det som gjorde att du utbildade dig till idrottslärare? 

 

Utmaningar till motivation 

3. Hur ser närvaron ut på dina lektioner? Brukar alla vara med? Vilka är de vanligaste 

anledningarna till att elever inte är med på lektioner? Vad är anledningarna till att de 

inte vill delta/kan delta?   

 

4. Är det samma elever som inte brukar delta i undervisningen?  

(brukar glömma kläder eller har olika skäl till att inte delta på idrotten) 

 

5. Berätta om dina erfarenheter med omotiverade elever i ämnet idrott & hälsa? 

5.1 Vad kännetecknar en sådan elev? Berätta något om anledningarna till att elever inte 

deltar?  

 

6. Finns det några skillnader mellan pojkar och flickor när det kommer till motivationen 

på idrotten? Mellan inrikes födda och utlandsfödda? Mellan elever som idrottar på 

fritiden och de som inte idrottar på fritiden?  

 

7. Skulle du kunna sammanfatta de största utmaningar som du ser med att motivera alla 

elever till rörelse? Vilken är den viktigaste förklaringen till att elever inte är motiverade 

att delta? 

 

Handlingskompetenser och strategier till motivation  

1. Finns det några regler på skolan kring hur ni ska göra med elever som inte deltar i 

idrott & hälsa? (lappar från föräldrar etc.). Hur brukar du prata med elever som då och 

då/eller ofta missar lektioner i idrott & hälsa?  

 

2. Har du några specifika strategier för att motivera dessa elever? Kan du ge några 

exempel? 

 

3. Har du varit med om att en elev som tidigare varit omotiverad kan bli motiverad? 

Berätta om hur du/ni då arbetade? 

 

4. Hur skulle du vilja jobba för att motivera alla elever? Vad skulle krävas av dig? Vad 

skulle krävas av skolan? Vad skulle krävas av ämnesplanen och betygskriterierna i 

ämnet?   

 

 

 

 

 



  
 

 II 

 

Bilaga B Informationsbrev 

 

Informationsbrev 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter som heter Karl och Markus, vi utbildar oss just nu till grundlärare 

med inriktning fritidshem på Linnéuniversitet i Växjö. Vi är just nu inne på den sista 

terminen, där vi skriver ett examensarbete. Vi har valt inriktning idrott och hälsa då det 

är ett ämne som vi kommer undervisa i när vi har tagit examen.  

 

Syftet med arbetet är att undersöka vilka utmaningar idrottslärare uppfattar för att 

motivera samtliga elever till rörelse inom idrott och hälsa. Vi vill också undersöka vilka 

pedagogiska handlingsstrategier idrottsläraren har för att motivera samtliga elever.  

 

För att få svar på denna undersökningen hade vi gärna velat intervjua er idrottslärare, 

för att kunna få ta del av era erfarenheter och synpunkter på detta ämne.  

 

Vi hoppas gärna att ni vill delta på intervjuerna så vi kan få en bättre inblick på 

elevernas motivation inom idrott och hälsa.  

 

Dessa intervjuerna kommer att vara frivilliga och att ni rätten till att avbryta 

intervjuerna när ni vill. Vi kommer att ta hänsyn till det som sägs i intervjun och att 

informationen inte används till andra forskningar eller kommersiellt bruk.  

 

Har ni några frågor angående intervjun eller andra invändningar så får ni gärna kontakta 

oss. 

 

Karl Rosholm  

Tele: 073-426 22 22 

Mail: karl.rosholm@gmail.com  

Markus Zentio 

Tele: 070-865 49 07 

Mail: markuszentio@hotmail.com  
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