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ABSTRAKT 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som påverkar idrottslärares 

motivation i arbetet samt hur de ser på motivation i arbetslivet. Vi har utgått ifrån fyra 

frågeställningar som handlar om vilken uppfattning idrottslärare har kring motivation, 

vad motivation innebär för idrottslärare i arbetet, vilka hinder det finns för idrottslärares 

motivation samt hur idrottslärare ser på att upprätthålla sin motivation. Vi valde att göra 

en kvalitativ undersökning i form av intervjuer där vi intervjuade fem olika idrottslärare 

som arbetar på högstadiet. Idrottslärarna är mellan 30-65 år gamla med olika lång 

arbetserfarenhet.  

Vårt resultat visar att idrottslärare definierar begreppet motivation som en inre drivkraft 

och något som de brinner för. Idrottslärarna ser motivation som ett positivt begrepp. 

Respondenterna finner mycket motivation i arbetet tillsammans med eleverna och när de 

ser dem utvecklas. Det framgår även i vår studie att undervisningsmiljön samt egen 

utveckling är viktiga faktorer för idrottslärarnas motivation i arbetet. Enligt vår studie 

finns det flera hinder som påverkar idrottslärarna i arbetet. Det är framför allt det 

administrativa arbetet samt konferenser som de anser påverkar motivationen negativt 

men även andra faktorer som elevernas ovilja till ämnet samt brister i organisation och 

begränsade resurser. Det framkommer enligt respondenterna att kollegorna spelar en 

viktig roll i upprätthållande av motivationen.  
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1 INTRODUKTION 

Läraryrket är inne i en tidsepok där arbetet är i förändring. Yrket går idag inte enbart 

ut på att undervisa elever utan lärare blir tilldelade fler arbetsuppgifter men under 

samma begränsade tid. Frågan är om lärares motivation i arbetet påverkas av denna 

förändring. Motivation är en personlig känsla som skiljer sig från individ till individ. 

Det som motiverar en människa kanske inte motiverar en annan. Vi anser att lärares 

motivation är en grundläggande orsak för att visa entusiasm och överföra denna vilja 

till eleverna. Är inte lärare motiverade, hur ska då eleverna kunna bli motiverade? 

Vi studerar till idrottslärare och under vår praktik har vi märkt att flera idrottslärare 

idag får ta på sig fler och fler arbetsuppgifter. Detta har vi lagt märke till och 

observerat att idrottslärare tappar engagemang.  

Vi har också varit på olika skolor där förutsättningarna i framför allt 

gymnastiksalarna har varit varierande med tanke på bland annat material, lokaler och 

skolans utemiljöer. I vissa fall har vi känt att detta har påverkat vår motivation som i 

sin tur har påverkat undervisningen. Något annat som vi också har känt påverkat vår 

motivation har varit eleverna på skolorna och hur deras inställning till ämnet är. Med 

denna grund har vårt intresse ökat kring vad som påverkar idrottslärares motivation i 

yrket.  

Idrott och hälsa är ett ämne där det är viktigt att som idrottslärare vara närvarande 

och engagerad i undervisningen. Idrottslärarens inställning och sätt att undervisa 

anser vi har stor betydelse för elevernas motivation och vi funderar på hur lärarens 

sinnesuttryck smittar av sig på eleverna samt hur det kan påverka elevernas lärande. 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som påverkar idrottslärares 

motivation i arbetet samt hur de ser på motivation i arbetslivet. Förhoppningsvis kan 

idrottslärare ha nytta av vad vi kommit fram till för resultat i vår studie samt hur de 

kan arbeta för att upprätthålla sin egna motivation i arbetet.  
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2 BAKGRUND 

I vår bakgrund kommer vi att definiera begreppet motivation samt olika former av 

motivation som yttre-, inre- och amotivation. Vi går även igenom olika 

motivationsteorier samt redogör för läraryrket i förändring och lärandemiljöer i 

skolan. Kapitlet avslutas med tidigare forskning. 

 

2.1 Definition av begreppet motivation 

Vi börjar med att ta upp olika definitioner av begreppet motivation och vi har valt att 

inleda med Revstedt (2002) som deifnierar motivation enligt följande. 

”Motivation definieras som en strävan hos människan att leva ett så meningsfullt och 

självförverkligat liv som möjligt. Denna strävan är sammanfattningen av människans innersta 

natur: att vara konstruktiv, målinriktad, social och aktiv.” (Revstedt, 2002, s 39) 

Revstedt (2002) beskriver den allmänna motivationen vilket handlar om att ta ansvar 

för sig själv och ta tillvara på sina möjligheter. Det kan till exempel handla om att 

söka en viss behandling eller sluta med ett missbruk. I och med detta blir begreppet 

motivation mer konkret och det primära är inte den yttre förändringen av ett beteende 

eller livssituation utan det handlar om en inre känslomässig förändring personen 

eftersträvar. Genom att stärka individens livskraft kommer dennes kärna bli starkare 

och destruktivitet i sitt beteende minskas (a.a.)  

Nationalencyklopedin definierar begreppet motivation som ”De faktorer hos 

individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål”. 

Att vara motiverad betyder att individen har en drivkraft att göra någonting, medans 

när en person inte känner någon stimulans eller inspiration kategoriseras som 

omotiverad skriver Ryan & Deci (2000). 

Jenner (2004) menar att motivation är en följd av de erfarenheter personen har gjort 

och vilket bemötande personen har fått. Det är således en fråga om bemötande och 

alltså inte en egenskap hos individen. Grundfrågan är om personen ser möjligheterna 

att nå framgång. Därmed kommer ett personligt ansvar in gällande förståelse för vad 

dålig självkänsla är och vad misslyckanden kan innebära. För att motivation ska 

skapas och bibehållas gäller det också att förstå vad som fordras av själva mötet 

(a.a.).  

Motivation kan jämföras med en drivkraft som först och främst drar sig till den inre 

process som driver en person till handling. Denna drivkraft kan påverkas av den yttre 

miljön t.ex. temperaturen men drivkraften i sig är fortfarande en inre kraft. Att 

erhålla en belöning eller uppnå ett mål ses också som en drivkraft som påverkar 

människans motivation. Vissa psykologer menar att motivation innebär att individen 

har en medveten önskan om något som också förklaras som att ha ett behov av något 

(Murray 1970).  

 

Yttre motivation 

Yttre motivation handlar om att klara en skrivning, få bra betyg, skaffa sig en 

utbildning eller få möjlighet att visa sin kompetens. Denna motivation kopplas mer 

till ett ytinriktat inlärningssätt (Murray, 1970).  
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Enligt Ryan & Deci (2000) är yttre motivation när individen drivs av någon form av 

yttre belöning för att tillfredsställa sina behov. Yttre motivation kan också vara när 

individen utför ett arbete med känslan av ett tryck för att undvika skuld eller ångest 

(a.a.).      

 

Inre motivation 

Hedin & Svensson (1997) skriver att nyckeln till kunskap ligger mycket i viljan att 

lära och att motivationen har en viktig betydelse i det. Ordet motivation kommer från 

det latinska verbet ”movere” som betyder att röra sig. Motivation handlar därmed om 

vad som kan få oss i rörelse och det kan vara något inre som en lust att lära, en 

upplevelse för själva kunskapen där inhämtandet ses som egen utveckling. 

Inlärningen sker då på ett djupinriktat sätt. 

Inre motivation förklaras enligt Ryan & Deci (2000) som att individen har ett 

intresse, en njutning alltså en inre tillfredställelse som driver individen i dennes 

handlande. Om individen inte har ett intresse för aktiviteten kan individen inte finna 

den inre motivationen (a.a.). 

Hedin & Svensson (1997) förklarar att det framför allt är den inre motivationen som 

positivt bidrar till lärandets kvalitet. Inom denna motivation nämns några centrala 

motivationsfaktorer  som attityder, behov, stimulans, känsla och kompetens (a.a.). 

 

Amotivation 

Amotivation innebär att en individ saknar en avsikt att handla, enligt Ryan & Deci 

(2000). Amotivation uppkommer när en individ inte värderar aktiviteten, inte känner 

sig kompetent att klara den eller tror att utgången kommer ge ett önskat resultat 

(a.a.). Enligt Hassmén, Hassmén & Plate (2003) innebär amotivation att individen 

saknar motivation. 

 

2.2 Motivationsteorier 

Här kommer vi att ta upp motivationsteorier. Vi inleder med en historisk återblick 

och redogör för hedonismen som är den grundläggande teorin inom motivation. 

Detta fortskrider med en modernare teorigenomgång i form av Maslows 

motivationsteori och Self-Determination Theory (SDT).  

 

Hedonism 

Läran om hedonism framhåller att människor strävar efter att uppnå njutning och att 

undvika smärta (Vroom, 1995). Den centrala frågan är att beteendet är riktat mot 

tillfredställelse och bort från smärta. I olika situationer försöker människor att tänka 

hur de ska maximera njutningen och minimera smärtan genom att förutse alternativa 

möjligheter. Freud intar en hedonistisk position i sitt skrivande. Det framgår även att 

hedonistiska antaganden inte grundar sig på empiriskt innehåll (a.a.).  

Vi finner även definitioner av motivatinsterorier i äldre litteratur där Murray (1970) 

förklarar flera föreställningar om motivationen. Där nämns bland annat hedonistisk 

teori som en idé eller ett försök att förklara varför folk beter sig som de gör. Denna 
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form av motivationsteori var mest framträdande på 1800- och 1900-talet men har sitt 

ursprung till de antika filosoferna (a.a.).  

 

Instinkt 

Cofer (1978) inleder med att redogöra för instinktbegreppet och vilken negativ 

reaktion det fick genom årtiondena. I det stora var problematiken att 

instinktentusiasmen var ett beteende som förklarades på svaga grunder och att det 

inte framgick vad det instinktiva beteendet egentligen var för något. Den stora frågan 

var hur man ska beteckna en handling som instinktiv. Kritik växte fram och 

validiteten av enkla observationer ifrågasattes. Begreppet drar sig tillbaka under 

1920-talet men inte fullständigt då idén om instinkt handlade om motivation som i 

sin tur var ett centralt begrepp i funktionalistiskt och psykoanalytiskt tänkande (a.a.).  

”Instinkten gav bilden av krav och krafter hos ett beteende som därmed formades i 

avsiktlighetens anda” (Cofer, 1978, s 28).  

 

Drift 

Begreppet instinkt leder vidare till driftbegreppet som antagit två former. Ett är att 

det handlar om interna stimuli, korrelerade med behovstillstånd i vävnaderna som 

leder till handling. Det andra är att individen betonar stimuli mindre eller inte alls. 

Driften anses vara ett centralt tillstånd som laddar de strukturer som ligger bakom 

beteendet eller som gör dem känsliga så att de är beredda att reagera på situationer. 

Det interna stimuli sägs ibland åtfölja det centrala tillståndet, ibland inte (Cofer, 

1978).  

 

Drivkraft 

En annan teori Murray (1970) beskriver är drivkraftsteorin som är den mest 

framträdande idén på motivationsområdet. Robert S. Woodworth heter mannen som 

1918 började beskriva den ”energi” som tvingar en organism till handling i 

motsättning till de vanor som styr beteendet. Denna drivkraftsteori som liknar 

instinktteorin avser allmänna energiförrådet men även flera drivkrafter som är riktade 

mot eller bort från specifika mål t.ex. hunger, sexualitet, törst osv.  (a.a.). Flera 

exempel på olika motiv som är i aktion är nyfikenhet, aggressivitet, hunger, 

sexualitet, trötthet, smärta, prestationsbehov och tillgivenhet som samtliga påverkar 

hur man uppfattar, tänker, handlar, talar, lär sig och drömmer. Beroende på vilken 

tidpunkt dessa motiv bildas kommer de att ordna upp sig i skilda mönster (a.a.).  

 

Maslows motivationsteori 

En annan teoretiker inom humanistiska utvecklingspsykologin är Abraham Maslow 

som är grundaren av motivationsteorin. Han förklarar sammanhanget mellan motiv 

och behov som att ”det är det aktuella behovet hos den enskilde individen, som 

driver denne – motiverar till en bestämd handling” (Jerlang, 1994). Maslows 

motivationsteorier är uppbyggda kring fyra principer vilka är det humanistiska, den 

friska individen, det medvetna och det omedvetna samt klassifikation. Den första 

humanistiska principen ansåg Maslow inte ska handla om djur utan om människor 

och att det är behovet av självförverkligande istället för hunger som är det mänskliga 
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behovet/motivet. Maslows andra princip handlar om att ta sin utgångspunkt i den 

friska, sunda individen till skillnad från psykoanalytiska teorier men att teorin bör 

omfatta förklaringar hos den friska likväl den sjuka individen. Den tredje principen 

handlar om att teorin ska kunna förklara motiv, både medvetna och omedvetna. Här 

har Maslow hämtat inspiration från psykoanalysen och hans motsägelse tydliggörs 

mot principerna för humnaistisk psykologi. Den fjärde och sista principen är att 

Maslow rangordnar  motiven och kategoriserar dem där de lägst stående är de 

viktigaste för att upprätthålla livet (a.a.).  

 

  Fig. 1. A H Maslows motivationsteori (Jerlang E m.fl. 1994, s, 185) 

 

För att tydliggöra dessa olika principer har Maslow gjort en behovspyramid (se fig. 

1). Nedifrån inleder han med de fysiologiska eller organiska behoven vilket handlar 

om behov och vilka förutsättningar som krävs för livets eller artens upprätthållande 

t.ex. hunger, törst, sex, skydd, säkerhet. Därefter följer de sociala behoven som t.ex. 

kontakt, status och vänskap. Detta följs av självhävdelsebehov som handlar om de 

behov att fungera i sociala sammanhang och kunna prestera något för bekräftelse på 

ens egna förmågor. På toppen av pyramiden finner vi självförverkligande som 

handlar om att uttrycka något av sig själv, bli stimulerad av nyfikenhet, eller att 

kunna uppleva vackra ting osv. Detta sammanfattar behovet av att uttrycka de 

inneboende möjligheter man har oavsett om de är medfödda eller förvärvade 

(Jerlang, 1994).  

Samtliga av dessa behov är drivkraften för den enskilde människans utveckling och 

de anses vara de väsentligaste hos människan. Enligt Maslow är dessa behov delvis 

ärftliga och artspecifika, dels är tillfredställandet av samtliga behov en förutsättning 

för att utveckla det som humanister kallar ”den hela människan”. Dessa behov skiftar 

från människa till människa samt har olika styrkor beroende på individ och beroende 

på personlighetsförutsättningar (Jerlang, 1994).  
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Self-Determination Theory 

Self-Determination Theory är en teori som beskriver mänsklig motivation, personlig 

utveckling och välbefinnande. Denna teori grundar sig huvudsakligen på det 

självbestämmande beteendet och de sociala och kulturella villkor som främjar det. 

Denna teori omfattar de grundläggande psykologiska behoven autonomi, kompetens 

och samhörighet (Ryan, 2009). Dessa behov delar Ryan & Deci (2000) in i tre 

grupper; Amotivation, yttre motivation och inre motivation. Det är dessa tre som är 

huvudkomponenterna SDT står för (fig.2).  

 

  

Fig. 2. A taxonomy of human motivation (Richard M. Ryan and Edward L. Deci, 2000, s, 61) 

 

Huvudkomponenterna för dessa är Amotivation som hamnar i vänster spalt där 

behovet av autonomi handlar om att människan ser sig själv som upphovet till 

handlandet och att människan vill känna att det han eller hon gör är ett fritt val. 

Amotivation handlar om t.ex. att ha tråkigt, vara inaktiv eller att inte ha någon 

intention. Motsatsen till detta är den inre motivationen som vi finner i spalten till 

höger vilket handlar om att ha roligt, uppnå stimulans eller att nå kunskap. Detta kan 

förklaras som att människor känner samhörighet. De grundläggande psykologiska 

behoven är kompetensen som är placerad i mittkolumnen med den yttre 

motivationen. Det handlar om att ha kontroll som yttre-, introjicerad-, identifierad- 

och integrerad kontroll. Den yttre kontrollen kan vara yttre styrning eller någon form 

av belöning/bestraffning medan den introjicerade kontrollen är en inre 

belöning/bestraffning t.ex. att någon ”borde” eller ”måste”. Den identifierade 

kontrollen handlar mer om att värdera beteendet högt och att någon ”vill”. Det 

sistnämnda integrerade kontrollen är en del av identiteten och handlar om total 

överensstämmelse. Även inom denna motivation värderas beteendet högt (Ryan & 

Deci, 2000).  
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2.3 Läraryrket i förändring 

Under denna rubrik kommer vi att presentera läraryrket som är under förändring. Det 

handlar mestadels om tidsaspekten som gör att det ställer högre krav på lärare. Sedan 

ger vi ett exempel på hur lärare kan kvalitetsutveckla undervisningen i form av en 

metod som kallas för ”skuggning”.  

 

Förändring 

Hargreaves (1998) förklarar att lärares arbete blir mer omfattande då lärare får nya 

problem, uppgifter och ansvar. Denna förändringstakt att till exempel något nytt ska 

införas utöver det vanliga arbetet gör att lärare blir överbelastade. Lärare åläggs fler 

förändringar och uppgifter som ska genomföras under samma tidsram.  

Lärares arbete omfattar oftast många olika aspekter. På senare tid har lärares arbete 

utanför undervisningen visats sig vara betydelsefull. Många av dagens lärare ser 

mötet med kollegor som mer än bara samtal och möten. Gemensamma planeringar, 

handledning av kollegor, mentorskap för en ny kollega med mera är uppgifter som 

tillhör arbetet utanför klassrummet. Föräldramöten är inte bara det vanliga mötet med 

föräldrar utan nu är det också regelbundna överläggningar, omfattande 

elevbedömningar samt telefonsamtal. Pappersarbetet är även det en sak som har ökat 

kraftigt beroende på att lärare ska kunna hållas juridiskt ansvariga för arbetet.  

Många uppgifter är betungande, en del känns onödiga men alla uppgifter som sker 

utanför klassrummet är inte tråkiga skriver Hargreaves (1998).  

Deltar läraren aktivt i uppgifter utanför klassrummet kan det leda till en bättre 

undervisning i klassrummet. Det har visat sig att eleverna presterar bättre om läraren 

engagerar sig i beslutsprocesserna samt att läraren samarbetar med kollegor för en 

pågående förbättring och utveckling. Lärares arbete har förändrats och anses 

innebära en ökad press med ständiga nyheter och en förändringstakt som inte 

arbetsvillkoren kan hålla jämna steg med. Detta skapar många frågor om lärares roll 

som t.ex. blir läraryrket bättre eller sämre? Blir det mer professionellt eller 

oprofessionellt? Hur upplever lärarna sitt arbete och alla förändringar? Hur ser 

lärarnas arbetsmiljö ut? Hur påverkar förändringarna lärarna? (Hargreaves, 1998)  

 

Tiden 

Tiden är ständigt ett klagomål hos lärare då de anser att det ofta råder tidsbrist. Detta 

är ett praktiskt problem i förändringar inom undervisning, skolutveckling, 

genomförande av läroplaner samt personalutveckling (Hargreaves 1998).  

Tiden försvinner för lärare menar Aili (2008). Författaren tar upp ett exempel med en 

idrottslärare som håller på att plocka in saker efter en lektion men som helt plötsligt 

får utreda en stöld som har skett i omklädningsrummet. Detta är ett bevis på att lärare 

har fler ansvarsområde än att bara lära ut och sprida kunskap i skolan. Lärare får till 

exempel agera förälder, psykolog med mera. Läraren ska vara på olika ställen 

samtidigt och det finns då risk att olika projekt krockar. Det innebär också att många 

undervisningstimmar försvinner från läraren. Författaren uppmärksammar att lärarna 

behöver redskap som hjälpmedel för att kunna organisera och analysera (a.a.).    
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Att kvalitetsutveckla undervisningen 

Hedin & Svensson (1997) talar om möjligheter för pedagogiskt utvecklingsarbete 

samt en strävan att förändras som enskild lärare. Ett sätt att utveckla sig själv som 

lärare genom att dra nytta av kollegors iakttagelser av den egna undervisningen. 

Denna metod kallas för ”skuggning” och den bygger på momenten beställa, besöka 

och bearbeta. Det går till som så att läraren skriftligt ska formulera ett uppdrag om 

vad man vill att en kollega ska observera av den egna undervisningen. Efter det 

observerar kollegan det som beställaren vill ha återkoppling på. Slutligen diskuterar 

och reflekterar kollegorna vad som hänt i undervisningen. Denna skuggningsmetod 

underlättar om det finns en stor trygghet i arbetslaget och en inställning att lära av 

varandra (a.a.).  

Undervisningens kvalitet påverkas och kan utvecklas i samarbete med de studerande. 

Det är viktigt att ta hänsyn till de studerandes utvärderingar, formativa eller 

summativa för vidare diskussioner kring hur lärare och elever tillsammans kan 

förändra och utveckla förklarar Hedin & Svensson (1997).  

 

2.4 Lärandemiljöer i skolan 

Vi kommer här att presentera olika lärmiljöer i skolan eftersom det ligger till grund 

för arbetsklimatet. Genom att arbeta i de olika miljöerna skapas en viss atmosfär där 

eleverna får olika stort inflytande. Beroende på vilken miljö individer vistas i 

påverkar det individens motivation. Det börjar med en genomgång av A-miljö, B-

miljö och C-miljö. Därefter går vi igenom behaviorister och kognitivisters syn på 

motivation för att sedan avsluta med idrottsämnets lärmiljö.  

 

A-miljö 

A-miljö innebär ämnesintegrerade teman. Här sammanställs material som önskas 

inom just ett arbetsområde. Material hämtas mycket från bibliotek i form av 

faktaböcker kombinerat med olika delar av läromedel. Texter är anpassade efter 

elevernas utvecklingsnivå och en viktig källa är de texter eleverna själva producerar. 

Därmed blir lärmiljön rik på olika typer av texter. Däremot utgör inte skönlitteratur 

en del i ett tema utan eleverna har istället högläsning från en gemensam bok eller 

läser de i egna bänkböcker. I denna miljö utgår arbetet ofta från elevers och lärares 

egna erfarenheter som i sin tur skapar flera ingångar till nya kunskapsområden. 

Eleverna blir på så sätt engagerade och involverade i undervisningen då de dras in i 

arbetet och får möjligheter att känna igen sig. Oavsett om arbetet bedrivs i helklass 

eller i mindre grupp talas det om en flerstämmig miljö (Skolverket, 1998).  

Folkesson (2004) utvecklar ”det flerstämmiga klassrummet” och kallar det för det 

dialogiska klassrummet. Det innebär att alla använder sin röst, eleverna lär av 

varandra och att både muntligt och skriftligt språk används i elevernas 

inlärningsprocess. Det finns många olika dialoger i det dialogiska klassrummet (a.a.).  

Även Dysthe (1996) konstaterar att det är viktigt att eleverna får vara delaktiga och 

välja arbetsuppgifter och specialarbeten utifrån intresse. Dessutom är det nödvändigt 

med lärarnas stöd för att eleverna ska klara av ett arbete (a.a.).  
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B-miljö 

I denna miljö arbetar lärare och elever oftast inte ämnesintegrerat men det 

förekommer inslag av tematiska studier inom ämnena. Färdigproducerade 

läromedelstexter används där mycket av texterna under de första skolåren är grunda, 

innehållslösa och inte speciellt engagerade. Det betyder att det inte är 

tillfredställande för eleverna och det blir svårt att väcka lust och fantasi samt att 

utmana elevernas tänkande. Detta medför att texterna inte inbjuder till att läsa och 

begrunda eller till en vilja att återanvända dem i annat syfte. Högre upp i skolan är 

texterna mer informationstäta och har ett mycket tekniskt språkbruk. Där ligger 

texterna på en nivå långt över den som eleverna förväntas klara av. Ju högre upp i 

skolåren eleverna kommer desto fler genrer omfattar texterna, precis som i A-miljön. 

En tvåstämmig miljö är utmärkande i denna miljön där lärarna försöker göra arbetet 

relevant för eleverna och associera till egna erfarenheter och genom praktiska 

övningar. Här övas samtalande, lyssnande, skrivande och läsande och elevernas 

delaktighet är hög men oftast är det endast två i taget som talar. Detta får 

konsekvenser som att övriga i klassen inte blir närvarande och risken blir att det som 

en elev säger inte blir en allmän angelägenhet utan en angelägenhet för läraren 

(Skolverket, 1998).  

 

C-miljö 

I den tredje miljön råder ämnessegregation där varje enskilt ämne står i centrum. I C-

miljön är undervisningen till största del läromedelsdriven vilket innebär att texterna 

inte är anpassade efter elevernas utvecklingsnivå. De är långt över det som många 

elever förväntas klara av, precis som i B-miljön. Textmässigt är lärmiljön mycket 

ensidig och skönlitteratur används sällan. Ju högre upp i åldrarna eleverna kommer 

desto mer omfattar texterna olika genrer, likt A- och B-miljön. Denna miljö utmärks 

vara enstämmig eller tyst miljö där undervisningen sker på läromedlens villkor i 

lärarstyrda eller tysta klassrum. Här görs inga försök att utgår från elevernas eller 

lärarnas egna erfarenheter, såvida inte läromedlen anger så. Det betyder att eleverna 

inte ges möjlighet att känna igen sig eller känna delaktighet i arbetet. Arbetet bedrivs 

enskilt och ensamt och samtal förekommer i stort sett aldrig. Det är läraren som 

ensam leder undervisningen samt utvärderar och bedömer elevernas insatser. Oftast 

finns det endast ett rätt svar på det eleverna gör och det är läraren som bedömer. För 

läsandet och skrivandet finns en mottagare och det är läraren. Eleverna får sällan stöd 

i det faktiska läsandet och skrivandet, då i form av grammatiska aspekter som t.ex. 

rättstavning och meningsbyggnad (Skolverket, 1998). 

 

Behaviorister och kognitivister 

Oavsett vilken grundsyn man har på lärande är motivation och engagemang 

avgörande men de framhålls olika starkt beroende på vilken utgångspunkt individen 

har. Den yttre motivationen i form av belöning  och straff för att förstärka eller 

försvaga sambandet mellan ett visst beteende och inlärning speglar behavioristerna. 

Medan den inre motivationen som kognitivisterna är mer intresserade av innebär att 

barn är naturligt motiverade för att lära sig nya saker när de får hålla på med 

aktiviteter på olika områden. Det framgår även att barn bli motiverade till att lära sig 

något nytt när de upplever saker som inte stämmer med förväntningarna eller vad de 

lärt sig tidigare (Dysthe, 2003).  
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Idrottens lärmiljö 

Lundvall, Meckbach och Thedin Jakobsson (2002) har undersökt lärares syn på 

ämnet idrott & hälsa. De menar att lärarnas idrottsliga bakgrund mycket ligger till 

grund för yrkesvalet där samtliga undersökta lärare varit aktiva inom elit- eller 

motionsidrott. Det nämns även för- och nackdelar med att vara lärare i idrott & 

hälsa. Vanliga svar från idrottslärarna är att arbetet är fritt och omväxlande, 

möjligheten att få vara utomhus, att få arbeta med ett populärt ämne, att få röra på sig 

samt att få möta barn och ungdomar. De vanligaste svaren är att ”det är roligt att se 

hur barnen utvecklas”, att ”man får en mer omfattande syn på elevernas olika sidor” 

och att man ”får vara tillsammans med barnen i annat sammanhang än i 

klassrummet”. Detta ställs och jämförs med svaren från 19 lärare utan lärarexamen 

eller högskoleutbildning inom idrott. De mest förekommande svaren från dem var att 

yrket är ”fritt, roligt och omväxlande”. Det är viktigt att även nämna de nackdelar 

lärarna lyfter fram och de vanligaste oavsett utbildningsbakgrund är 

arbetsmiljöfaktorer. Hög ljudvolym, stress, lokalernas utseende (t.ex. smutsiga, 

mörka, små) samt den fysiska belastningen utgör de negativa sidorna av yrket. Vissa 

av lärarna lyfter även fram ämnets låga status, nedvärderingen av ämnet, den ökade 

arbetsbördan, gruppstorlekarna och de många undervisningsgrupperna (a.a.).  

 

2.5 Tidigare forskning 

I detta kapitel om tidigare forskning kring motivation på arbetsplatsen delar vi upp 

studierna i olika kategorier enligt följande ordning; motivation på allmän arbetsplats, 

motivation för lärare respektive idrottslärare i skolan samt tränare och idrottsmän.  

 

Motivation på allmän arbetsplats 

Wiley (1995) genomförde en studie i USA som berörde ämnet motivation på arbetet. 

Författaren studerade olika undersökningar som gjordes mellan åren 1946 fram till 

1992 inom industribranchen. Studierna byggde på samma metod och innebar att de 

anställda skulle rangordna olika motivationsfaktorer på arbetet. Metoden gick ut på 

att respondenterna fick tio olika motivationsfaktorer för att genomföra ett bra arbete 

som de skulle rangordna i skala 1 till 10 där 1 var högst och 10 var lägst. Det skiljde 

sig en del på svaren mellan åren då studien genomfördes. Resultatet som framgick i 

senaste undersökningen (1992) var att den högsta motivationsfaktorn för att 

genomföra ett bra arbete var lönen. Andra faktorer som spelade in var uppskattning 

för utfört arbete, arbetssäkerhet, befordran och intressant arbete. Wiley (1995) kom 

fram till att både inre och yttre faktorer spelar roll för motivationen på jobbet. 

 

Motivation för lärare i skolan 

Gokce (2010) genomförde sin studie på grundskolor i provinsen Tokat i Turkiet 

2008-2009. Syftet med studien var att undersöka lärares motivation och hur den 

bidrog till att skolans mål uppnåddes. Studien hade som mål att rikta in sig mot 

lärares motivationsbehov. Sammanlagt valdes 386 lärare ut. Resultatet av studien 

visade att lärarna tryckte på behovet att öka sina insatser runt lärprocessen men att 

dessa behov inte bemöttes tillräckligt positivt av eleverna. Det framgick också att de 

lärare som själva inte var motiverade heller inte hade förmågan att motivera sina 
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elever. Andra motivationsfaktorer i studien var att 57 % av respondenterna ansåg att 

lokalerna var otillräckliga och 19 % av respondenterna ansåg att lönen var för låg. I 

studien jämfördes resultaten med Maslow´s motivationsteori. Studien visade att 

lärarnas psykologiska behov var viktigast efter detta följde respekt, säkerhet, sociala 

faktorer samt självaktualisering.  

 

Roness (2011) genomförde en studie i Norge där nyexaminerade lärare undersöktes. 

Undersökningen gjordes med hjälp av en enkät som skickades via mejl till 

lärarna.  De 225 lärarna som deltog tog ställning till 17 olika påståenden relaterade 

till vad som motiverade dem till att vara lärare. Resultatet visade att den inre 

motivationen var viktigast där meningsfullhet av att vara lärare visade sig vara den 

faktorn som motiverade lärarna mest. Andra faktorer som påverkade var om de var 

behöriga i ämnet de undervisade i för att sedan kunna känna glädjen att lära ut sina 

kunskaper, att de såg undervisningen som ett spännande yrke samt att de fick arbeta 

med ungdomar. De yttre motivationsfaktorerna som till exempel semestrar, 

arbetsmöjligheter samt arbetssäkerhet visade sig inte vara lika viktiga för lärarnas 

motivation. 

 

”Nöjda som lärare, missnöjda som anställda” heter artikeln som är skriven av 

Persson (2006) och baserad på enkäter. Han gjorde en studie som undersökte lärares 

syn på sitt yrke. I stort sett alla respondenter var nöjda med kvalitén på arbetet de 

utförde. Hälften ansåg att de hade möjlighet att utöva inflytande över planeringen av 

skolans arbete samt att det var bra balans mellan elevarbete och annat arbete. Cirka 

hälften ansåg även att det var för mycket annat arbete än att undervisa. Studien 

visade att 25 % av respondenterna var missnöjda med sin arbetssituation, 2 % av 

respondenterna såg arbetet i varierande grad som meningsfullt. Persson (2006) 

framhöll att missnöjet hos lärare verkade vara hur läraren ser sig själv som lärare och 

sin roll som anställd. Lärare fann mening i de nära arbetsvillkoren men var missnöjda 

med olika anställningsvillkor och förändringar av dem. Lärarna kände att de saknade 

inflytande över förhållanden som påverkade deras arbete och i synnerhet relationen 

till eleverna. 

 

Motivation för idrottslärare i skolan 

I en studie från USA gjorde Woods och Rhoades (2010) en undersökning om vilka 

faktorer som motiverade en idrottslärare att bli lärare samt att söka fortbildning 

(National Board Certification). Enkäter skickades ut och till slut valdes 65 lärare ut 

till en intervju. Faktorer som påverkade lärarnas motivation var att det var roligt att 

arbeta med barn samt att det gav fortsatt kontakt med sport och fysisk aktivitet. De 

största faktorerna att söka fortbildning var den ekonomiska stimulansen, en utmaning 

samt en vilja att utvecklas. Faktorer som påverkade lärarnas yrkesval var främst att 

arbeta med barn, association till sport/fysisk aktivitet, en vilja att coacha, pengar 

samt belöning. 

 

Moreira, Fox och Sparkes (2002) genomförde en studie i England som undersökte 

vad som motiverade idrottslärare i sitt arbete. Studien grundade sig på en enkät där 

243 idrottslärare svarade. Lärare rangordnade olika faktorer som de ansåg 
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motiverade dem till arbetet. I resultatet framkom att den största faktorn för lärares 

motivation var att se elever lyckas och utvecklas följt av att se elever bemästra en 

viss skicklighet/teknik, att ha arbetssäkerhet, att utvecklas som lärare, att ha 

lov/semester, att ha bra kollegor, att ha bra lön, att ha hög status som lärare samt att 

arbeta på en skola som har hög status. Studien visade även faktorer som drog ner 

lärares motivation och dessa redovisades efter en rangordning. Det största hindret var 

mängden pappersarbete följt av politikens inträde i skolan, känslan att inte ha 

material till att utföra arbetet, brist på uppmuntran från kollegor på skolan, 

uppförande av eleverna, omotiverade elever samt lönen. 

 

Ytterligare en studie gjordes i Holland där ”self-determination theory” låg till grund 

för undersökningen. Tessier, Sarrazin & Ntoumanis (2010) undersökte effekten av 

hur nyexaminerade idrottslärare kunde påverka elevernas motivation. Studien tog sin 

utgångspunkt i lärarens interpersonella stil utifrån följande tre dimensioner; 

självständighet, struktur och engagemang. Studien handlade om att idrottslärarna 

skulle testa effekterna av ett träningsprogram för elever som går en fysisk 

sportbaserad utbildning. Träningsprogrammet har utarbetats av tre nyexaminerade 

idrottslärare med tre ovannämnda personliga dimensioner. Under 4 lektioner hade 

lärarna fått information om elevernas motivation och hur de som lärare skulle stödja 

den. Det är träningsprogrammet som även involverade individuell guidning gällande 

dessa lektioner som studien handlade om. Resultatet kom fram till två punkter. För 

det första lyckades lärarna förbättra sina sätt att undervisa i alla tre dimensioner och 

för det andra att eleverna var mottagliga för förändringarna som visades genom ökad 

tillfredställelse. Även självbestämmande motivation och engagemang i klassen 

skapades genom detta.  

 

Tränare och idrottsmän 

I Storbrittanien undersökte Jowett (2008) påverkan av två typer av 

motivationsstyrkor för tränare och idrottsmäns tillfredställelse. Dessa typer av 

motivation var de inre och de yttre faktorer som initierade tränarrelaterade 

beteenden. De frågeformulär som Jowett (2008) använde sig av mätte båda typerna 

av motivation och även tre sidor av tillfredställelse; prestation, instruktion samt 

relation mellan tränare och idrottare. Det var 138 tränare som svarade där en 

idrottsman per tränare deltog i studien och svarade på frågor om just prestation, 

instruktion och relation. Resultatet visade enligt analyser att den inre motivationen 

var lagom och positivt relaterad till alla sidor av tränarens belåtenhet. Den yttre 

motivationen fanns bara i samband med tränarens belåtenhet i relationen mellan 

tränare och idrottare. Idrottares tillfredställelse med tränar-idrottarens relation var 

bara förknippad med tränarens inre motivation. Kontentan av undersökningen var att 

effekterna av dessa två typer av motivation tydde på att yttre motivation kan 

underminera inre motivationen när den inre motivationen är låg. Det som låg till 

grund för resultaten av dessa är teorin om ”self-determination”.  

 

Slutsats 

Samtliga av de tidigare studierna vi funnit beskriver vad som motiverar individer i 

olika arbeten. Vi har fått en stor bredd genom att studierna är utförda i olika länder 

och vid olika tidpunkter. Den mest använda metoden i undersökningarna är 
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kvantitativ då de flesta studier är utförda med hjälp av enkäter. Detta ligger till grund 

för vår undersökning då vi valde att göra en kvalitativ studie. Vi har tittat på 

resultaten av studierna som handlar om olika motivationsfaktorer. I Gokce (2010) 

fann vi att lärare som själva inte är motiverade inte heller hade förmågan att motivera 

sina elever. I en annan studie utförd av Roness (2011) framkommer att yttre 

motivation som till exempel semester, arbetsmöjligheter samt arbetssäkerhet inte var 

lika viktig för lärarna som de inre faktorerna. Bland de inre faktorerna visade sig 

meningsfullhet av att vara lärare vara det som motiverade lärarna mest. Vi utformade 

vårt syfte efter att ha läst tidigare forskning inom ämnet och fann det intressant att 

göra en egen studie kring motivation för att se om vi skulle få liknande resultat. 

Eftersom vi studerar till idrottslärare utformade vi vårt syfte som är att undersöka 

vilka faktorer som påverkar idrottslärares motivation i arbetet samt hur de ser på 

motivation i arbetslivet.  
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3 PROBLEM 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som påverkar idrottslärares 

motivation i arbetet samt hur de ser på motivation i arbetslivet. Våra frågeställningar 

som vi utgår från presenteras här i punktform. 

 

 Vilken uppfattning har idrottslärare kring motivation?  

 Vad innebär motivation för en idrottslärare i arbetet?  

 Vilka hinder finns för idrottslärares motivation? 

 Hur ser idrottslärare på att kunna upprätthålla sin motivation? 
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4 METOD 

I denna del av vårt arbete kommer vi att presentera vår valda metod för att nå vårt 

syfte. Vi presenterar här vår undersökningsmetod, urvalsgrupp, genomförande, 

bearbetning, etiska aspekter samt metodkritik.  

 

4.1 Undersökningsmetod 

I denna studie har vi valt att ta hänsyn till och använda oss av en metod vi anser 

lämplig för vår undersökning. Patel & Davidsson (2003) menar att om syftet är att 

skaffa en djupare kunskap är det kvalitativ undersökning som ska användas. Genom 

att göra en kvalitativ intervju blir syftet att identifiera och upptäcka egenskaper och 

beskaffenheten hos något. Det kan t.ex. vara den intervjuades uppfattningar om något 

fenomen eller livsvärld. Både intervjuare och intervjuperson är i en kvalitativ 

intervju medskapare i ett samtal (a.a.).  

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning i form av en intervjustudie. Eftersom 

de flesta av de tidigare studierna är utförda i form av enkäter ville vi se om vi kunde 

få liknande resultat genom kvalitativa intervjuer. Merriam (2009) förklarar att 

kvalitativ är det samma som information som förmedlas via ord till skillnad från 

kvantitativ som istället presenteras i form av siffror för statistiska analyser och 

mätningar. All information är kvalitativ i viss bemärkelse. Innan något kan 

kvantifieras måste det identifieras, benämnas, beskrivas och förstås. Både kvantitativ 

och kvalitativ information är tolkningar av erfarenheter. Det som skiljer sig är att 

tolkningarna vi gör utförs genom ord i en kvalitativ undersökning. När det gäller den 

kvalitativa informationen går forskaren in på djupet av den detaljerade karaktären 

och kommer då närmre den företeelse som studeras. Information eller data består av 

detaljerade beskrivningar av situationer, händelser, människor, samspel osv. av 

direkta citat från olika personer om deras erfarenheter, attityder, åsikter och tankar 

samt av utdrag eller hela avsnitt från protokoll, brev, register m.m. (a.a.). 

 

4.2  Undersökningsinstrument 

Vi valde att använda oss av intervjuer som undersökningsmetod. Intervjuerna 

spelades in med hjälp av diktafon. Genom denna undersökningsmetod anser vi att 

trovärdigheten för vår studie ökar. Patel & Davidsson (2003) skriver att kvalitativa 

intervjuer har en låg standardisering vilket innebär att intervjuaren ställer frågor som 

ger intervjupersonen möjlighet att svara med sina egna ord. Våra intervjuer 

genomfördes med en hög grad av strukturering då vi ställde våra frågor i en bestämd 

ordning (a.a.). 

Fördelen med att använda ljudinspelning som registrering vid en intervju är enligt 

Patel & Davidsson (2003) att svaren registreras exakt. Dock är nackdelen att det tar 

mycket tid eftersom intervjuerna måste skrivas ut (a.a.).  

Vår intervju var en konfidentiell intervju vilket betyder enligt Patel & Davidsson 

(2003) att vi vet vem som har svarat vad men det är bara vi som har den 

informationen tillgänglig.   
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4.3 Urvalsgrupp 

Vi har intervjuat 5 idrottslärare i olika åldrar och från 3 olika skolor i en svensk 

medelstor kommun. Skola 1 och skola 2 är en 7-9 skola och består av ca 200 elever. 

Skola 3 är en 6-9 skola och består av ca 250 elever. Respondenterna består av två 

kvinnor och tre män som samtliga arbetar på högstadiet. Fyra av dem är utbildade 

idrottslärare och en är inte utbildad men har lång erfarenhet i yrket. Urvalet gjordes 

på grund av att vi tidigare varit i kontakt med idrottslärarna på VFU och i arbetet. 

Idrottslärarna vi intervjuat har arbetat mellan 6 och 30 år inom yrket och är i åldrarna 

30-65 år. Genom att intervjua idrottslärare som har olika erfarenheter i yrket 

hoppades vi få en vidgad inblick i lärares syn på vad som motiverar dem samt hur de 

arbetar med att motivera sig själva.  

 

4.4 Genomförande 

Vi började med att ringa till idrottslärarna som vi tidigare varit i kontakt för att sedan 

besöka dem personligen på skolorna. Vi förklarade tydligt syftet med intervjun och 

på vilket sätt vi tänkt använda respondenternas svar. Det innebär att vi muntligt 

redogjorde för idrottslärarnas integritet innan vi startade inspelningarna. Anonymitet, 

skyddande identitet samt offentlig publicering av studien. Intervjuerna genomfördes 

enskilt och spelades in med hjälp av en diktafon. Under intervjuerna var vi båda 

närvarande där den ena intervjuade och den andra antecknade under tiden. 

Intervjuerna varierade tidsmässigt mellan 8-12 minuter.  

Patel & Davidson (2003) beskriver en trattmodell där intervjuarna utgår ifrån stora 

frågor för att sedan komma till mindre och mer specifika frågor. Denna metod anses 

vara mer motiverande i en intervju eftersom svarspersonen får uttrycka sig i bredare 

kontext (a.a.). Det är något vi tagit hänsyn till och använt oss av i formulerandet av 

intervjufrågorna (se Bilaga 1). 

När en kvalitativ intervju görs är det en fördel om den som ska intervjua är insatt i 

ämnet och därmed har förkunskaper inom ämnet innan intervjun genomförs (Patel & 

Davidsson 2003). Innan vi genomförde våra intervjuer satte vi oss in i ämnet för att 

ha förståelse för respondenternas svar.  

 

4.5 Bearbetning 

Vi påbörjade bearbetningen av materialet redan samma dag för att vi ville ha 

intervjuerna färska vid bearbetningen. Patel och Davidsson (2003) menar att om det 

går för lång tid mellan intervjun och bearbetningen kan det vara svårt att komma ihåg 

vad som sades.  

Våra intervjuer överförde vi sedan till datorn där vi bearbetade materialet genom en 

transkribering så vi kunde få ut intervjuerna på ett dokument. Därefter analyserade vi 

materialet för att se om vi kunde upptäcka olika mönster i svaren. Efter detta kunde 

vi med hjälp av vårt material kategorisera intervjumaterialet under fyra 

huvudrubriker som även är våra frågeställningar. Sedan förtydligade vi varje kategori 

genom att sätta in relevanta citat som passade in under huvudrubrikerna.     
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4.6 Etiska aspekter 

Informationskravet innebär att försökspersonen ska informeras på ett språk så att 

personen förstår. Informationen ska till exempel innehålla undersökningens syfte, 

upplägg samt metod (Codex, 2011). De lärare vi har intervjuat har blivit väl 

informerade om tillvägagångssättet samt vad vi har för avsikt med undersökningen 

genom att muntligt förklara studiens syfte samt vad materialet ska användas till. 

Detta av etiska skäl för att de lättare ska fatta ett eget beslut om de vill medverka 

eller inte.  

Codex (2011) har en grundregel som säger att forskning enbart får genomföras om 

forskningspersonen har gett samtycke till det forskningen avser. Samtliga tillfrågade 

idrottslärare tackade ja och ställde upp på intervjuerna. Personer som ingår i en 

undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet och detta innebär att 

personuppgifter ska förvaras så att ingen obehörig kan ta del av dem (a.a.). Codex 

(2011) menar att nyttjandekravet innebär uppgifter som samlas in om enskilda 

personer ska endast användas för forskningens syfte.  

För att skydda idrottslärarnas identitet och integritet har vi i vårt examensarbete 

varken nämnt några namn eller talat om vilken kommun undersökningen utförts i. 

Detta arbete kommer sedan att publiceras på nätet för att respondenterna ska få se det 

färdiga resultatet.  

 

4.7 Metodkritik 

Merriam (2009) förklarar att det är svårt att tala om validiteten och reliabiliteten hos 

ett experiment om vi betraktar det i sin helhet men genom att diskutera frågorna i 

relation till det instrument som vi valt kan vi prata om lämpligheten i förhållande till 

analystekniken. Det vi också kan se är vilken relation som ligger till grund för de 

slutsatser som dragits samt den information analysen utgått ifrån (a.a.). 

Genom att använda validitet och reliabilitet  berörs viktiga frågor som man kan 

åtgärda genom noggrann uppmärksamhet på de grundläggande begreppen som man 

samlat in i undersökningen och på hur man samlat in, analyserat och tolkat 

informationen (Merriam 2009).  

Vi anser att trovärdigheten i vår studie är hög då vi var väl förberedda inför 

intervjuerna. Vi gjorde en provintervju för att testa om våra frågor var relevanta samt 

för att testa ljudinstrumentet, även detta ökade tillförlitligheten menar Patel och 

Davidsson (2003). Detta fungerade väl inför intervjuerna och vi kände oss trygga i 

vår metod.  

Generaliserbarheten blev begränsad eftersom vi hade ett litet urval i en medelstor 

kommun. Vi känner att resultatet skulle öka validiteten om vi hade ett större urval 

med fler intervjuer och på flera skolor. Eftersom vi gjorde kvalitativa intervjuer tror 

vi att en felkälla kan vara att respondenterna inte uttryckte allt som de tänkte. Vi 

använde oss av ljudupptagning vilket kan ha påverkat respondenternas svar. 

 



20 

5 RESULTAT 

Syftet med denna studie är att presentera vilka faktorer som påverkar idrottslärares 

motivation i arbetet samt hur de ser på motivation i arbetslivet. Vi kommer i detta 

kapitel att redogöra för de 4 frågeställningar vi utgått ifrån. Dessa huvudfrågor är 

indelade i rubriker och under varje rubrik presenteras en sammanfattning. Vi har 

under sammanfattningarna i respektive fråga delat in respondenternas svar i olika 

kategorier. Dessa kategorier sammanfattar vi sedan i en avslutande 

resultatdiskussion.  

 

5.1 Idrottslärares uppfattning kring motivation 

Respondenterna beskriver begreppet motivation som en inre drivkraft hos individen 

där det handlar om att skapa en positiv atmosfär. Motivation beskrivs som en 

anledning till varför man gör något och i vilket syfte. Det framgår att det är diffust 

begrepp då en respondent hade svårt att definiera begreppet motivation. Utifrån 

respondenternas svar har vi kommit fram till följande fyra kategorier:  drivkraft, 

positivt, meningsfullhet och svårdefinierat begrepp.  

 

Drivkraft 

Flera lärare anser motivation är någonting som driver en framåt för att orka med 

saker: 

 

”Det är någon slags inre drivkraft som gör att man gör något utan att liksom, som man tycker 

är roligt utan att knappt reflektera över att man, att det kräver någon slags ansträngning tycker 

jag då. Något åt det hållet”. 

 

”Det är väl det som driver en framåt”.  

 

”Motivation är någonting man försöker skapa för att orka med saker och försöka få ut så 

mycket som möjligt av dem”.  

 

Positivt 

Lärare ser motivation som något positivt där det gäller att försöka göra aktiviteten så 

rolig som möjligt: 

 

”Det gäller ju försöka göra det så roligt som möjligt för och få så många som möjligt att vara 

med”.  

 

”Det är ett positivt ord för mig att vara motiverad”.  

 

”Motivation är någonting man brinner för, alltså man känner att man är motiverad”. ”Nej men 

man tycker det är roligt och man tar till sig det på ett bra sätt, detta vill jag göra liksom, det är 

motivation för mig, en positiv sak”.  
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Meningsfullhet 

Motivation kan kopplas till meningsfullhet som är anledningen till varför man gör 

saker: 

 

”Att man ger en motivation till någonting, anledning till varför man gör någonting”. 

 

”Motivation man har själv för att göra någonting och att man ger motivation till varför man ska 

göra någonting”.  

 

”På något sätt analysera mentalt för att få fram så mycket som möjligt, i sig själv och andra”.  

 

Svårdefinierat begrepp 

En idrottslärare har svårt för att beskriva begreppet motivation. Det tydliggörs då 

respondenten talar runt ämnet och inte kommer fram till någon slutsats: 

 

”Ja det var svårt. Det gäller ju försöka göra det så roligt som möjligt för och få så många som 

möjligt och vara med”.  

 

5.2 Idrottslärares motivation i arbetet 

Respondenterna finner mycket motivation i sitt arbete med eleverna och deras 

utveckling. Idrottslärarna framhåller att olika årstider samt i vilken miljö 

undervisningen bedrivs har stor betydelse för deras motivation. Det visade sig att 

idrottslärarna motiverades av egen utveckling och idrottsintresset. Utifrån 

respondenternas svar har vi kommit fram till följande sex kategorier: eleverna, 

elevernas utveckling, omväxlande miljö, utveckla sig själv, idrottsintresset och lära 

ut. 

 

Eleverna 

En orsak till idrottslärarnas motivation är att de tycker om att arbeta med eleverna: 

 

”Först och främst är det ju eleverna givetvis, alltså det är ju de som är det roliga, det spelar 

ingen roll vilket ämne man haft egentligen, alltså eleverna är det som motiverar mig”.  

 

”Jag tycker om att jobba med ungdomar”.  

 

”Mer som är bra här är att det är väldigt snälla elever, förfärligt snälla elever. Vi har aldrig 

något stökigt och bråkigt”.  
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Elevernas utveckling 

Samtliga intervjuade lärare motiveras av att se elevernas utveckling och hur de 

lyckas med olika uppgifter: 

 

”En motivation är också de duktiga eleverna tycker jag, dom som man får ut mycket utav. Dels 

dom som inte är så duktiga som hela tiden utvecklar sig och de som är duktiga som utvecklas 

och blir bättre och bättre”.  

 

”Man ser att de klarar av vissa saker som de har kämpat med väldigt länge”. 

 

”Sen när man har de som kanske inte idrottar så mycket på egen hand, att man ser de utvecklas 

och går framåt lite grann. Lyckas med en del saker som man vet att man själv ligger bakom lite 

grann. Så det är ju också en sak som driver en fram”.  

 

”Jag tycker alltid det är roligt och se folk bli bättre”. 

 

”Att lärdom går in det är också motivation för mig som gör att man blir mer motiverad och gör 

att man vill jobba vidare med det”.  

 

Omväxlande miljö 

De flesta lärarna anser att den varierade undervisningsmiljön påverkar 

motivationen: 

 

”... vissa perioder på året känns motiverande då vi går ut och det är fint väder och sådant. Man 

kan se fram emot olika perioder”.  

 

”Just att det är omväxlande att man är inne, det är skönt att gå in när man varit ute en lång 

period, lika skönt är att gå ut när det börjar bli varmt och köra ute och liksom få vara i olika 

miljöer hela tiden”.  

 

”Det är sällan det blir statiskt eller sig likt hela tiden, man kan variera på så många olika sätt. 

Varierar man inte sitt sätt kan man variera miljön på något sätt och vice versa”.  

 

Utveckla sig själv 

Flera idrottslärare vill förbättra sina egna förmågor vilket handlar om att lära sig 

nya saker: 

 

”Så att det är den biten att jag tycker det är roligt att se folk förbättras och att jag själv 

motiverar mig själv och jobba som idrottslärare är att jag tycker att det är ett bra sätt att få 

motion själv. Jag är med så mycket jag kan”.  

 

”Jag är en sån som gärna vill utveckla mig, gå på fortbildning och lära mig nya saker och 

komma in med nya saker och så”.  
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”Motivation är också att hela tiden utveckla sig själv och bli bättre på det man gör det vill säga 

att man tycker arbetet flyter lättare hela tiden. Man blir mer klok för varje år och för allt man 

lär sig”.  

 

Idrottsintresset 

Intresset för idrott och hälsa är enligt respondenterna en central faktor inom yrket 

och är grunden för yrkesvalet: 

 

”Nej men man har ju alltid tyckt att all idrott varit skoj och sen få jobba med det och försöka 

lära ut”.  

 

”Jag gillar ju idrott och tycker att jag har hittat en bra strategi som fungerar och det motiverar 

mig”.  

 

”Mycket av det man sysslar med är roligt”. 

 

”För det första tycker jag det är väldigt roligt, ett roligt ämne”.  

 

Lära ut 

Enstaka lärare framhåller intresset till att undervisa: 

 

”Jag gillar och lära ut. Jag kan inte låta bli. Nästan när jag är på golfbanan med eller var jag än 

är”.  

 

”Det är roligt att undervisa”.  

 

5.3 Hinder för idrottslärares motivation 

Idrottslärarna menar att det administrativa arbetet samt olika former av möten 

påverkar motivationen negativt. Det framgår att idrottslärarna påverkas av elevernas 

inställning samt andra orsaker som bidrar till brister i verksamheten. Utifrån 

respondenternas svar har vi kommit fram till följande fem kategorier: konferenser, 

administrativt arbete, elevers ovilja till ämnet, lärares motgångar och brister i 

arbetet. 

 

Konferenser 

Två lärare nämner sammanträden som en orsak till amotivation: 

 

”Jo det finns lite som gör mig omotiverad. Det är när vi har sånhär meningslösa konferenser 

som liksom dom håller på och diskuterar om vilka engelskaböcker och matteböcker dom ska 

köpa hem till arbetslaget och jag måste sitta med. Det är helt idiotiskt alltså. Det finns så 

mycket annat jag kunde ha gjort här. Jag kunde ha lagat några nät eller se till att bollarna är 
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pumpade till dagen efter eller någonting sådant. Jag kunde ha gjort förberedelsearbete här 

istället för och sitta där uppe. Det är väl det enda som gör mig omotiverad”.  

 

”Svårt och beskriva just det här med, ni har ju inte varit med så mycket men man sitter ju 

mycket i möten och konferenser och sådant och ibland kan man känna att det inte rör mig eller 

att vi kanske håller på med fel saker”.  

 

Administrativt arbete 

Det framgår att idrottslärare blir tilldelade vissa uppgifter utanför egna 

undervisningen vilket några ser som negativt: 

 

”Allting ska dokumenteras, skrivas, det tar väldigt mycket tid, att det är ju undervisningen som 

är det roliga, det är ju mötet med eleven som är drivkraften egentligen. Sen tycker jag också att 

mycket administration är bra många delar av det men det kanske är för mycket, det har ökats 

med åren ... då gör det att det kanske blir lite svårare att vara entusiastisk”.  

 

”Mycket som man blir omotiverad är vardagliga sysslor som kanske känner att man gör bara 

för det ska göras. Mycket utöver idrottsarbetet så att säga”.  

 

”Ja att man ska sitta och diskutera administrativa grejer inom skolan, förbättringar i skolan som 

man kanske känner att man inte har så mycket man kan rå på”.  

 

Elevers ovilja till ämnet 

Några lärare menar att elevernas inställning påverkar idrottslärarnas engagemeng 

och motivation. Idrottslärarna blir omotiverade av de elever som har hög ambition 

men inte presterar det som de förväntas: 

  

”Dom som bara struntar i det och vill inte eller försöker inte ens kan göra mig omotiverad”.  

 

”När de elever som man vet kan mycket mer än vad de visar ... då kan man bli lite trött och 

undra vad man gör för fel”.  

 

Lärares motgångar 

Vi har valt att under denna kategori presentera olika hinder som påverkar 

idrottslärares motivation. Det handlar t.ex. om gnälliga kollegor och läroplanen 

som upplevs som hinder i idrottslärares arbete. Idrottslärare framhäver flera 

psykologiska faktorer som är av betydelse för motivationen: 

 

”Det är de där pedagogiska breakdowns som blir färre och färre med åren som tur är i och med 

att man blir klokare och vet vad som fungerar”.  

 

”Gnälliga kollegor ...”. 
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”Man har tänkt på hur mycket man tjänar både ekonomiskt och kunskapsvinster på hur mycket 

jobb man lägger ner”.  

 

”En del saker måste man ju göra som står i läroplanen, hur man ska göra, ibland känns det som 

att man kanske inte får bestämma helt själv att man har någon som bestämmer över”.  

 

Brister i arbetet 

Det återkommer i respondenternas svar att deras motivation påverkas av brister i 

organisationen samt brister på resurser: 

 

”Det kan vara mycket, men om det är mycket material och grejer runt omkring som ska klaffa 

som kräver en del ... när det inte går så smidigt alla gånger, när man är på mycket olika ställen 

kräver att man har lite ordning och reda och allt funkar och ibland kan man inte styra över sånt 

där”.  

 

”Det kan handla om lokaler, material och sånt som man alltid får kämpa för, det är pengar som 

ska strypas och allting kan bara bli så, jag kan bli så omotiverad för att det inte finns eller att 

man inte vill göra ...”.  

 

5.4 Idrottslärares syn på att upprätthålla motivationen 

Det framkommer enligt respondenterna att kollegorna har en viktig roll för att 

upprätthålla motivationen. Idrottslärarna nämner att inspiration och nytänkande är 

viktiga faktorer för att bibehålla motivationen. Någon idrottslärare nämnde att om 

individen tappar motivationen kan det vara bra att söka nya vägar som t.ex byta 

arbete, börja studera eller ta tjänstledigt. Utifrån respondenternas svar har vi 

kommit fram till följande fyra kategorier. kollegor, självutvecklande för flexibel 

undervisning, inspiration och nytändning. 

 

Kollegor 

Kollegialitet spelar en viktig roll för idrottslärarnas motivation i arbetet: 

 

”Jag tror att det är viktigt som idrottslärare att man har kontakt med dom andra lärarna. För på 

många ställen så kan man hamna lite vid sidan av. Man sitter ute i sin idrottshall och träffar 

inte så många andra. Det beror oftast på om man har mycket idrott bara”.  

 

”Samtidigt har jag bra kollegor här på idrotten, vi fungerar jättebra ihop, vi diskuterar mycket 

tillsammans. Vi hjälper varandra och försöker lösa saker ihop, det underlättar också”.  

 

”Om jag skulle tappa min motivation så tror jag  man söker sig till kollegorna. Att  man 

snackar med varandra mycket”.  
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Självutvecklande för flexibel undervisning 

Några idrottslärare förklarar att egen utveckling är viktig för att kunna tillämpa nya 

saker i undervisningen: 

 

”...  att man vill utveckla sig själv hela tiden, dels kunskapsmässigt men också i sitt arbete att 

man blir effektivare på något sätt”.  

 

”Jag måste ju faktiskt utveckla mig själv under tiden, jag måste hitta de här nya grejerna, jag 

måste vara aktuell med det som finns runt omkring”.  

 

”Man vill ju gärna utveckla sig vidare, försöka göra någon fortbildningsgrej nån gång varje 

termin”.  

 

Inspiration 

Att hitta nya vägar och nya sätt att tänka har betydelse för idrottslärarna: 

 

”Det är ju att tänka på de saker som fungerar bra och hitta vägar för att se att elever trivs ... att 

man börjar tänka lite nya banor och göra något annorlunda”.  

 

”Hitta nytt material, datorn har ju kommit mycket till teorin, man kan streama från AV-Media. 

Men man måste nog hitta de där nya och inte bara gå i sitt gamla hela tiden”.  

 

”Jag försöker alltid hitta nya saker, man kan inte stanna även om man har jobbat så länge som 

jag har gjort”.  

 

”Jag tror det här med inspiration är jätteviktigt att man får den inspirationen runt omkring sig 

och att man själv ska känna den glädjen, man får helt enkelt hitta nya vägar”.  

 

”Dels så är väl en motivation att skolan i sig och ... på något sätt ska kunna utvecklas också. 

Och att vi, snart går vi in i skola 2011 och på något sätt ser jag fram emot det och att det kan 

bli motivation också. Vi ska försöka lägga om lite i vårt tankesätt här ute på idrotten”.  

 

Nytändning 

Några lärare anser att det kan vara bra att se sig efter nya uppgifter eller nytt arbete 

för att återfinna motivationen: 

 

”Annat alternativ får man se sig om och försöka hitta en annan bana helt enkelt. Kanske ta 

tjänstledigt eller plugga någonting. Testa på någonting annat för och känna om det är det man 

ska syssla med. Och sen kanske gå tillbaks och känna om det funkar”.  

 

”Kanske byta arbetsplats i så fall och få någon slags nytändning kan jag tänka mig. För då är 

det ju lättare att börja om helt från scratch”.  

 



27 

5.5 Resultatsammanfattning 

Det vi har kommit fram till är att flertalet intervjuade idrottslärare har en klar och 

liknande uppfattning angående begreppet motivation. De beskriver motivation som 

en drivkraft och något som de brinner för samtidigt som de beskriver motivation som 

ett positivt begrepp. Idrottslärarna uppfattar även motivation som meningsfullt och 

att det finns en anledning till att utföra sitt arbete. En idrottslärare nämner att 

motivation  är ett svårdefinierat begrepp. 

När det gäller idrottslärarnas motivation i arbetet har framför allt eleverna och deras 

inställning till ämnet en stor betydelse. Det som även motiverar idrottslärare är att se 

elevernas utveckling. Någon idrottslärare nämner till exempel att de gillar att jobba 

med ungdomar medan en annan förklarar att eleverna är förfärligt snälla vilket även 

får effekten att undervisningen blir rolig. En annan sak som motiverar idrottslärare är 

den varierande miljön. Att undervisningen till exempel beroende på årstider bedrivs 

inomhus respektive utomhus men även att undervisningen kan bedrivas i andra 

miljöer utanför skolans område. Flera faktorer kom fram som att det finns en vilja att 

utveckla sig själv och idrottsintresset. Det vi finner intressant är att enbart ett par av 

idrottslärarna svarar att de gillar att lära ut.  

Det finns vissa hinder som påverkar idrottslärarnas motivation och det är bland annat 

att delta i konferenser, administrativt arbete, elevers ovilja till ämnet och lärares 

motgångar som kan vara t.ex. material, lön, gnälliga kollegor, brist i organisation 

samt brist på resurser.  

Den sista huvudfrågan handlar om hur idrottslärare arbetar för att upprätthålla sin 

motivation. Svaren visar att stöd från kollegor är viktigt vilket även hänger ihop med 

självutveckling och inspiration till exempel i form av fortbildning och nytänkande. 

Några idrottslärare förklarar att de någon gång funderat på att byta arbete eller börja 

studera för att få en nytändning i vardagen.  
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6 DISKUSSION 

I diskussionen kommer vi att jämföra resultatet med bakgrundskapitlet och diskutera 

det. Vi kommer att utifrån det resultat vi fått fram framföra egna tankar och ta 

ställning samtidigt som vi kopplar detta till litteraturen.  

 

6.1 Idrottslärares uppfattning kring motivation 

De intervjuade idrottslärarna förklarar hur de uppfattar begreppet motivation och det 

gäller till en början att ha ett syfte eller en målsättning med något för att skapa 

motivation. En idrottslärare förklarar att motivation är att ge en motivation till 

någonting vilket innebär att ha en anledning till varför man gör någonting. Flera av 

idrottslärarna beskriver motivation som en drivkraft och att det finns en vilja att 

utföra något. Detta skriver Murray (1970) om i övergången mellan instinktteorin och 

drivkraftsteorin vilket förklaras som den ”energi” som tvingar en organism till 

handling. Vissa motiv som styr detta är till exempel nyfikenhet, aggressivitet, 

hunger, sexualitet, trötthet, smärta, prestationsbehov. Dessa påverkar i sin tur hur 

man uppfattar, tänker, handlar, talar, lär sig och drömmer (a.a.). Detta kallar Maslow 

(Jerlang 1994) för de fysiologiska behov vilket är det grundläggande i Maslows 

behovspyramid i försök att nå självförverkligande.  

Respondenterna ser motivation som något positivt där det handlar om att göra 

aktiviteten så rolig som möjligt samt att få individen att ta till sig den på ett bra sätt 

och genom det få eleverna involverade i aktiviteten. Ryan & Deci (2000) förklarar att 

den inre motivationen är den som driver oss till handling samt att individen har ett 

intresse, en njutning och en inre tillfredsställelse. Det är grunden för att individen 

över huvud taget ska kunna finna den inre motivationen (a.a.). Genom vår studie har 

vi kommit fram till att respondenterna definierar begreppet motivation som en en 

drivkraft, som något positivt och som något meningsfullt dvs. en inre motivation. 

Hedin & Svensson (1997) skriver att motivation handlar om vad som kan få oss i 

rörelse och att det kan vara något inre som en lust att lära för att känna egen 

utveckling. Detta påverkar den inre motivationen och bidrar positivt till lärandets 

kvalitet vilket också leder till en djupare kunskap (a.a.). Kontentan av detta blir att 

undervisningens atmosfär är av stor betydelse för en djupare inlärning.  

 

6.2 Idrottslärares motivation i arbetet 

Lundvall & Meckbach (2002) skriver att idrottslärarnas idrottsliga bakgrund har stor 

betydelse för yrkesvalet. Det är något som vi kommer fram till i vår undersökning 

där flera av respondenterna nämner idrottsintresset som en central faktor för valet av 

yrket. Idrottslärarna nämner bland annat att de gillar idrott och att de sedan får arbeta 

med det är en bidragande orsak till deras motivation. Ytterligare faktorer som 

påverkar idrottslärare i deras arbete är enligt Lundvall & Meckback (2002) att de får 

se hur eleverna utvecklas, att de får en mer omfattande syn på deras olika sidor samt 

att de får vara tillsammans med eleverna i annat sammanhang än i klassrummet. Vår 

undersökning visar att flera idrottslärare motiveras av att se eleverna utvecklas och 

gör framsteg.  

Enligt tidigare forskning gjord av Roness (2011) framkom flera faktorer som ansågs 

motiverande. Det handlade om att arbeta med ungdomar, känna glädje att lära ut och 
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att de såg undervisningen som ett spännande yrke. Till skillnad från Roness (2011) 

skiljer sig vår studie i en punkt då repondenterna inte nämner något om intresset för 

att lära ut. Likheter mellan vår studie och Roness (2011) är att vi kommer fram till att 

idrottslärarna nämner eleverna som en viktig faktor för deras motivation. 

Idrottslärarna förklarar att eleverna är i fokus och en bidragande orsak till 

idrottslärares motivation. Anmärkningsvärt är att ett par idrottslärare blir motiverade 

på grund av att eleverna är snälla och att det aldrig förekommer något stökigt. Detta 

är raka motsatsen till medias bild av den svenska skolan idag där media förstorar upp 

och får skolan att framstå som negativ samt att det är odisciplinerat i dagens svenska 

skola.  

Respondenterna svarar i vår undersökning att de blir motiverade av att sätta upp mål 

för sin egna utveckling. Idrottslärarna menar att de vill förbättra sina egna förmågor 

samt att ta till sig nya saker för att påverka sin undervisning. Samma sak kommer 

Moreira, Fox & Sparkes (2002) fram till i sin studie när de skriver att egen 

utveckling är av betydelse för lärares motivation. I Jerlang (1994) beskrivs detta 

närmare i Maslows behovspyramid. Efter de fysiologiska behoven som tidigare 

nämnts är nästa trappsteg sociala behov följt av självhävdelsebehov samt 

självförverkligande. Dessa bygger generellt på sociala faktorer och att individen har 

någon form av gemenskap och behov av att fungera i sociala sammanhang. Detta är 

viktigt för att individen ska finna ett självförverkligande och få bekräftelse på sina 

egna förmågor. Individer behöver sätta upp egna mål beroende på var vi befinner oss 

i pyramiden. Det hela handlar om att försöka utvecklas som person och finna 

trygghet i sig själv för att på så sätt nå självförverkligande (a.a.). Flera respondenter 

berör personlighetsutvecklingen då de talar om att de vill utveckla sig själva t.ex. 

genom att lära sig nya saker eller gå på fortbildning. Respondenterna berättar även 

att de blir motiverade av att arbeta med elever samt att se deras utveckling. Hedin & 

Svensson (1997) förklarar att det framför allt är den inre motivationen som positivt 

bidrar till lärandets kvalitet. Inom denna motivation nämns några centrala 

motivationsfaktorer  som attityder, behov, stimulans, känsla och kompetens (a.a.).  

 

6.3 Hinder för idrottslärares motivation 

Vår undersökning visar att idrottslärare upplever flera hinder i sitt arbete. Det som 

tydligt framkommer är konferenser och administrativt arbete som de känner är 

betungande. Ryan & Deci (2000) skriver om den introjicerade kontrollen i Self-

Determination Theory (SDT) som handlar om en inre bestraffning som enligt vår 

undersökning visar att idrottslärare känner ett ”borde” eller ett ”måste” när det gäller 

att gå på konferenser.   

Hargreaves (1998) skriver att läraryrket är i förändring och det innebär till stor del att 

flera arbetsuppgifter tillkommer för lärarna och det är framför allt pappersarbetet och 

dokumentationer av olika slag som ökar. Lundvall & Meckbach (2002) lyfter fram 

flera nackdelar som idrottslärare påverkas av negativt. Det är t.ex. ämnets låga status, 

nedvärdering av ämnet men även den ökade arbetsbördan (a.a.). Detta får vi fram i 

vår undersökning men även andra faktorer som pappersarbete och administrativa 

uppgifter i form av dokumentationer som utökar arbetsbördan för idrottslärare.  

I Moreira, Fox och Sparkes undersökning från 2002 framgick det att några hinder 

som påverkade lärares motivation var elevernas uppförande samt elever som var 

omotiverade. Dessa faktorer visar sig vara centrala i vår undersökning också. Flera 
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idrottslärare nämner att de blir omotiverade av de elever som de vet kan mer än vad 

de visar. Respondenterna svarade också att oengagerade elever påverkade 

idrottslärarnas motivation som t.ex. när en respondent svarar att den kan bli 

omotiverad när den ser elever som bara struntar i saker och vill inte ens försöka. 

Skolverket (1998) skriver om A-miljön  där det handlar om att få eleverna 

engagerade i undervisningen. Likaså menar Dysthe (1996) som förklarar vikten av 

att få eleverna delaktiga i undervisningen. Då gäller det att vi som lärare väljer 

arbetsuppgifter och specialarbeten utifrån elevernas intresse (a.a.).  

Flera respondenter nämner olika faktorer som hinder till deras motivation i arbetet. 

Det framkommer t.ex. att idrottslärarnas motivation påverkas av lokalernas 

utformning samt material. Vi tolkar det som att om individen inte får en yttre 

belöning som i detta fall innebär material och ekonomiska aspekter kan individens 

motivation påverkas negativt. Andra saker som nämns är att några lärare vid vissa 

tillfällen tänker på hur mycket de tjänar både ekonomiskt jämfört med hur mycket 

arbete de lägger ner och de få kunskapsvinster idrottslärarna får. Detta tolkar vi som 

att idrottslärare har mycket arbete att utföra men känner ibland att de inte får 

tillräckligt med stöd från administrationen. Gnälliga kollegor anser några 

idrottslärare vara en faktor som drar ner på deras motivation, även detta är en yttre 

faktor. Ryan & Deci (2000) skriver att yttre motivation är när individen drivs av 

någon form av yttre belöning för att tillfredställa sina behov.  

 

6.4 Idrottslärares syn på att upprätthålla motivationen 

Kollegor och inspiration är två centrala faktorer som respondenterna i vår 

undersökning nämner för att kunna upprätthålla motivationen som idrottslärare. Ryan 

& Deci (2000) förklarar att individer påverkar sin inre motivation när de känner 

samhörighet vilket de gör genom att ha roligt, uppnå stimulans eller når kunskap. 

Denna samhörighet vill vi koppla till skolverket (1998) som beskriver A-miljön som 

flerstämmig. Vi tolkar det som att idrottslärarna liksom eleverna motiveras genom att 

arbeta tillsammans och känner gemenskap. 

Flera av de intervjuade lärarna påstår att stödet utanför undervisningen är viktigt. De 

påstår att kontakten och samarbetet med deras kollegor måste fungera bra för att 

arbetsklimatet ska bli bra och följden blir att motivationen upprätthålls. Hargreaves 

(1998) skriver att många lärare ser mötet med kollegor som mer än bara samtal och 

möten. Lärarna skriver bland annat om gemensamma planeringar och handledning av 

kollegor som sker utanför klassrummet (a.a.) Detta finner vi intressant då vårt 

undersökningsresultat stämmer bra överens med vad Hargreaves skriver. Detta 

stärker också vårt resultat. Hedin & Svensson (1997) skriver om hur lärare kan 

kvalitetsutveckla undervisningen och de nämner en metod som kallas för 

”skuggning”. Det innebär att en lärare observerar en annan lärare för att sedan ge 

feedback. På så sätt kan den observerade läraren utveckla sin undervisning (a.a.).  

Att hålla sig uppdaterad inom ämnet samt att gå utbildningar var viktigt enligt 

idrottslärarna. Att hitta nya aktiviteter och metoder för att förändra undervisningen 

visade sig genomgående vara ett bra sätt för att hålla sig motiverad som idrottslärare. 

Flera av de intervjuade svarade att de ofta försökte hitta pedagogiska strategier dels 

för att själva kunna känna en stimulans i det de gör men även för att eleverna ska 

trivas.  
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Självutveckling sågs enligt flera idrottslärare som ett bra sätt för att hålla sig 

motiverad i arbetet. Vi har tidigare varit inne på Maslows behovspyramid (Jerlang 

1994) där vi finner en stegvis beskrivning av hur individer uppnår 

självförverkligande (a.a.). I detta fall vill vi koppla vårt resultat till behovspyramiden 

och till den personlighetsutveckling som existerar på toppen av den. Den personliga 

utvecklingen handlar om att bland annat skaffa sig kunskaper och upplevelser. 

 

6.5 Vidare forskning 

Efter vår genomförda studie har intresset för vidare forskning kring ämnet väckts. 

Det har under arbetets gång öppnats nya ingångar kring hur individers motivation 

påverkas i arbetet. För vidare forskning finns idéer om att undersöka lärares 

motivation i arbetet och jämföra det med idrottslärares motivation i arbetet.  

Intresset har även väckts för hur olika lärmiljöer har betydelse för lärares motivation 

och vad det har för betydelse för elevernas engagemang. Sedan vill vi undersöka hur 

lärares motivation påverkar elevernas motivation. Vid en sådan undersökning anser 

vi att videoobservation är den optimala undersökningsmetoden. En studie som 

gjordes i Holland av Tessier, Sarrazin & Ntoumanis (2010) som handlade om 

effekten av hur nyexaminerade idrottslärare kunde påverka elevernas motivation 

väckte tanken till att göra en liknande studie i Sverige. 

Vi har också funderat på hur kommuner skiljer sig åt när det gäller faktorer som 

påverkar idrottslärares motivation i arbetet. Det skulle vara intressant att jämföra 

olika kommuner som har olika stora idrottsliga traditioner och framgångar för att se 

om det har något inflytande på idrottslärares motivation i arbetet. 
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BILAGA 1 

Inledande frågor: 

- Hur gammal är du?  

- Hur länge har du arbetat inom yrket?  

- Vad har du för utbildning? 

Huvudfrågor: 

1. Hur definierar du begreppet motivation? 

2. Vad motiverar dig till ditt arbete som idrottslärare? 

- (Vad är motivation för dig?) 

3. Vad gör dig omotiverad i ditt arbete som idrottslärare? 

- (När tappar du engagemang och lust att undervisa?) 

4. Hur ska du kunna hålla dig motiverad i ditt arbete? 

- (Om du tappar din motivation, vad gör du då för att återfinna den?) 


