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Abstract 

Vårt syfte med denna studie är att titta på hur lärare uppfattar elevers motivation på 

gymnasienivå i ämnet idrott och hälsa. Därtill ska vi undersöka hur dagens lärare 

motiverar sina elever i undervisningen, samt titta på vilka faktorer som lärarna anser 

spelar roll för att motivera eleverna i ämnet. Vårt teoretiska perspektiv som vi utgår 

från i uppsatsen är Organismic Integration Theory, men vårt resultat av studien är även 

kopplad till andra relevanta begrepp. Urvalet gick ut på att vi kontaktade sex stycken 

idrott och hälsa-lärare som arbetar på gymnasiet, och frågade dem angående hur 

motivationen ser ut i gymnasieklasserna för tillfället. Resultatet vi kom fram till var att 

lärarna såg en stor spridning i motivation hos gymnasieeleverna, samt att det är flera 

faktorer som påverkar elevernas motivation i idrott och hälsa-undervisningen, där betyg 

och stimulans är huvudfaktorerna enligt lärarna. Hur man som lärare arbetar för att 

motivera elever fick vi spridda svar på, men en gemensam faktor som majoriteten av 

lärarna ansåg var att relationen mellan lärare och elev samt innehållet spelar störst roll. 

 

Nyckelord: Motivation, idrott och hälsa, lärarperspektiv, motivationsfaktorer, 

Organismic Integration Theory. 
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1. Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till lärarna för medverkandet av intervjuerna som vi gjort, dessa var 

till stor hjälp för att vårt arbete skulle ge ett så bra resultat som möjligt. En annan person som 

vi vill tacka är vår handledare Tobias Stark som hjälpt oss i ur och skur, både med inspiration 

samt engagemang. 

 

Vi vill också passa på att säga att detta arbete har skrivits gemensamt, och att vi har haft ett 

bra samarbete från första till sista dag. 

 

 

 

 

Växjö, mars 2014 

Birgersson, Filip & 

Sacic, Benjamin 
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2. Inledning 

Vi har studerat och lärt oss mycket på vår utbildning och ett område som det har lagts stor 

vikt på, är hur stor betydelse det har att få alla elever delaktiga i undervisningen i idrott och 

hälsa. Skolverket (2011) skriver att man som lärare i idrott och hälsa ska ge eleverna 

förutsättningar att lyckas så bra som möjligt i undervisningen utifrån deras egna förmågor. 

Det som har väckt ett intresse i oss, som dessutom är den huvudsakliga faktorn till vår 

uppsats, är vad lärarna har för syn på elevers motivation samt hur de arbetar för att höja 

motivationen hos eleverna.  

 

Motivation är en bidragande faktor för att elever ska kunna skapa ett livslångt intresse. 

Svårigheten är inte att motivera eleverna till enstaka idrottslektioner, utan det komplicerade 

är att få eleverna att fortsätta förhålla sig till fysisk aktivitet efter skolans utbildning 

(Annerstedt 2007). Vi blev själva nyfikna på hur lärare ser på elevers motivation efter vår 

verksamhetsförlagda utbildning, där vi båda fick upp ögonen för just elevers motivation. Vi 

har dessutom mycket erfarenheter från vår tidigare skolgång kring motivation. Själva har vi 

alltid varit motiverade inom idrott och hälsa, men våra klasskamrater har inte alltid varit lika 

motiverade till ämnet. På grund av detta vill vi undersöka hur ett antal lärare ser på elevers 

motivation i dagens skola. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka gymnasielärares uppfattning om elevers 

motivation till undervisningen i idrott och hälsa på två olika gymnasieskolor. Tanken är både 

att analysera lärarnas syn på vad som motiverar eleverna att delta i undervisningen och att 

belysa hur de arbetar för att öka motivationen hos de enskilda eleverna. Undersökningens 

precisa frågeställningar är: 

 

• Hur ser lärarna på elevernas motivation till undervisningen i idrott och hälsa?  

 

• Vilka faktorer menar lärarna spelar roll för att elever ska känna sig motiverade? 

 

• Hur arbetar lärarna för att öka elevernas motivation? 
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4. Tidigare forskning 

Forskningen om motivation till idrott och fysisk aktivitet är omfattande. Forskningen är dock 

främst skriven på engelska men vi hittade även ett fåtal svenska referentgranskade 

avhandlingar om fysisk aktivitet kopplat till motivation.  

 

Åström (2013) ifrågasätter lärares användning av styrdokumenten i deras planeringar och 

genomförande av lektioner. Använder man inte styrdokumenten som lärare, så tar de 

personliga intressen över i lektionsinnehållet. Oftast väljer lärare aktiviteter som han eller hon 

känner sig mest bekväm med, eller aktiviteter som läraren har mest kunskaper eller 

erfarenheter i. Detta kan leda till en situation där eleverna börjar tappa motivation, då 

innehållet upprepas väldigt mycket på undervisningen i idrott och hälsa. Åström menar vidare 

på att lärarna bör ge eleverna möjligheter att få erfara motivation, självtillit, och positiv 

inställning till lärande och utbildning vad gäller ämnet idrott och hälsa. Men detta förutsätter 

att eleverna tar ett eget ansvar för att uppnå sina egna uppsatta mål, om inte eleverna gör vad 

som krävs kan de inte anklaga läraren för att dessa faktorer inte uppnås.  

 

Arnegårds avhandling berör ungefär samma problematik som vår uppsats, och där finns en 

hel del intervjuer och forskning som är relevanta för vårt ämne. Det som författaren gör är att 

han delar in intervjupersonerna i två kategorier, den ena gruppen består av högmotiverade 

elever medan den andra gruppen utgörs av lågmotiverade elever. Han försöker hitta ett 

samband mellan individerna i de båda grupperna, och gräver ganska djupt inpå deras liv för 

att få reda på det han vill få fram i studien (Arnegård 2006). 

 

Det Arnegård (2006) tittar på är hur pass mycket eleverna tänker när de koncentrerar sig, 

eller om det endast sker av automatik. Efter ett antal intervjuer av de högmotiverade eleverna 

ser han att de tänker på ett liknande sätt, i form av att när de utför en uppgift tänker de på den, 

utan att tänka på den. Det författaren menar med detta är att de högmotiverade eleverna 

funderar på vad de gör för stunden, men de reflekterar inte lika mycket varför de gör en viss 

uppgift. Något som särskiljer de högmotiverade eleverna på ett annat sätt, är att de oftare än 

de lågmotiverade eleverna upplever full koncentration i form av ett tillstånd där allt flyter på. 

En sak som stämmer bra generellt är att individer i skolan har lättare att nå sitt tillstånd där 

allt flyter på genom kroppsövningar, och når det alltså inte lika lätt i skolans teoretiska 

ämnen. När författaren inriktar intervjuerna mot idrott och hälsa ser man att deltagarna har 
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liknande uppfattning angående ämnet. De flesta elever svarar att de upplever ämnet som 

roligt och stimulerande när de får använda kroppen i olika aktiviteter, medan den teoretiska 

biten inom ämnet inte är lika uppskattad (Arnegård 2006). Att teoribiten inte är lika 

uppskattad kan bero på det Hansson (2010) skriver i sin artikel om att eleverna inte har 

tillräckligt med kunskaper om begreppet hälsa. Ett exempel som tas upp i artikeln är att 

svaren på hälsofrågorna är oftast korta och eleverna svarar att hälsan är ”bra” utan att 

egentligen precisera eller utveckla svaret. Eleverna kan oftast svara i mån av klichéer som de 

har hört andra personer säga, till exempel att alla människor måste röra på sig, men de vet 

egentligen inte orsaken till varför människor bör röra på sig. Eftersom elever inte kopplar 

ihop sin egen hälsa med idrottsämnet, så har begreppet hälsa i skolan separerats från idrotten. 

Detta har lett till att man kan tala om två olika ämnen för sig istället för ett som hör ihop. 

Anledningen till denna problematik är att det existerar ett kunskapsproblem hos eleverna 

(Hansson 2010). 

 

När Arnegård (2006) intervjuade de lågmotiverade eleverna fick han helt andra svar jämfört 

med när han intervjuade de högmotiverade eleverna. Det som de lågmotiverade eleverna har 

gemensamt är att de generellt har svårt att koncentrera sig i skolan, både när de pluggar 

ensamma men också i sällskap med andra. Det som händer när de pluggar ensamma är att de 

inte tänker på vad de gör när de är engagerade på lektionerna. När de jobbar med andra elever 

“socialpratar” de om saker som inte berör undervisningen (Arnegård 2006). 

 

Synen som de lågmotiverade eleverna hade på idrott och hälsa enligt studien, var att de hade 

positivare erfarenheter av ämnet gentemot de högmotiverade eleverna. De lågmotiverade 

tycker det är lättare att använda kroppen istället för att läsa in sig på kunskap. Författaren 

skriver att de fyra f:en (fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet) skapar en större och 

tydligare innebörd i ämnet idrott och hälsa än vad det gör i teoretiska ämnen, vilket 

underlättar dess förståelse för elever som har det svårt i skolan (Arnegård 2006). 

 

Londos (2010) skriver i sin avhandling att idrottsundervisningen skall vara tillgänglig och 

erbjudas för alla elever, medan idrotten utanför skolan inte fungerar på samma sätt. I skolans 

miljö får man inte som elev bestämma vilka aktiviteter man vill ha på lektionerna i idrott och 

hälsa, men om man spelar fotboll vet man mer vad man har att vänta på träningarna. Detta 

medför att de elever som söker sig till fotbollen inte behöver bli lika motiverade av tränaren 

som en elev kanske behöver bli utav en lärare i skolan. Idrotten som äger rum utanför skolan 
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är mer frivillig och om man inte känner sig motiverad kan man sluta spela, men i idrott och 

hälsa är det inte riktigt samma sak. Där har läraren ett större ansvar på sina axlar att motivera 

eleverna till aktivitet (Londos 2010). 

 

Lärare inom idrott och hälsa har två olika pedagogiska uppdrag, vilket kräver mycket energi 

från lärarna. Det ena uppdraget är att undervisa de elever som är med på undervisningen och 

är villiga att lära sig. Det andra uppdraget som lärarna har är att förmedla kunskaper till de 

elever som inte är intresserade av lektionens innehåll (Hugo 2011). Brooks (2005) skriver att 

motivation påverkar när, vad och hur vi lär oss saker och ting, och detta är en viktig faktor för 

att maximera lärandet. Majoriteten av de elever som är med i undersökning börjar skolan med 

stor entusiasm. Forskningen har dock visat att denna passion som en gång i tiden fanns för 

lärande, tillsammans med positiva känslor om skolan, stadigt minskar för varje år som skolan 

deltar i undersökningen.  
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5. Bakgrund 

 Under denna rubrik kommer vi gå in på begrepp och annan fakta som krävs för att få grepp 

om uppsatsens innehåll.  

5.1 Motivation 

Motivation är ett svåröverskådligt begrepp som är svårt att sätta ord på, då det har olika 

betydelse för olika individer. Exempel på begrepp som kopplas ihop med motivation är 

intresse, prestationsmål, förväntningar, behov samt inre och yttre motivation. Forskare inom 

motivation har svårt att särskilja dessa olika begrepp eftersom de har olika erfarenheter och 

relationer till dem. (Giota 2006). 

 

Holmberg (2009) visar att bestraffningar och belöningar är faktorer som har inverkan på yttre 

motivation. Rädsla för att få sparken från ett jobb eller brist på befordran är negativa 

motivationsfaktorer. Positiva motivationsfaktorer inom yttre motivation är sådant som lön, 

provision eller befordran.  Vad gäller inre motivation brukar man säga att den är nära 

anknuten till individen och hur individen trivs med sitt yrke. Det finns flera sätt för en 

arbetsgivare att skapa en god inre motivation hos arbetarna, dels genom löneökning och 

förmåner men också genom att de anställda är nöjda med sitt jobb (Holmberg 2009). 

 

Hein (2012) menar att vårt språkbruk oftast är oreflekterat, vi använder ibland ord utav bara 

farten utan att riktigt fundera på vad de egentligen innebär. När man använder oreflekterade 

ord i vardagen brukar det vara tillräckligt för att motparten ska förstå vad man menar. Att 

istället använda till exempel motivation som ett teoretiskt begrepp blir saken på ett annat sätt. 

Då finns det helt plötsligt andra grundantaganden och villkor bakom ett ganska oberoende 

begrepp, i dessa fall är det oerhört viktigt att vara exakt i sin definition. 

 

Hein (2012) skriver om en redan framtagen definition på begreppet motivation, 

begreppsbestämningen säger att: ”Motivation är de faktorer hos en individ som väcker, 

kanaliserar och bevarar ett visst beteende gentemot ett givet mål” (Hein 2012, s. 13). 

 

Hein (2012) menar att i denna definition finns det många teoretiska definitioner som 

behandlar begreppet motivation, vilket gör det väldigt svårt att översätta till mer vardagliga 

ord. Definitionen är så pass fullproppad med ord, att hur man än vrider och vänder på det 



 

12 

 

menar författarinnan att man kan få fram helt åtskilda antaganden angående människans 

natur. Hon skriver också att definitionen är ett problem därför att den endast framställer 

orsaken till ett uppförande. Det som grundarna till definitionen glömmer bort är att 

motivation också kan innebära ett känslomässigt och mentalt befinnande (Hein 2012).  

 

Ahl (2004) påstår att motivation som begrepp inte behöver finnas i dagens samhälle, då det är 

så pass komplext som det är. Hon menar på att man aldrig kommer kunna sätta ord på det 

eftersom det har så många betydelser, och är därmed ett så kallat hypotetiskt begrepp. 

 

Illeris (2007) behandlar begreppet motivationsproblem i en form av inre och yttre press. Han 

menar att pressen kommer inifrån individen själv, som handlar om osäkerhet och om man är 

tillräckligt bra. Pressen kommer också utifrån individen i form av striktare regler, 

förväntningar, krav och större kontroll. Pressen kan påverka vissa individer positivt där deras 

prestationsförmåga höjs om de klarar av detta, men författarens erfarenhet säger att de elever 

som är svaga har väldigt svårt att hantera sådan här press. De svagas motivation blir 

dubbelbottnad och de blir ännu mer osäkra. Dessa elever är rädda att gå vidare till nästa 

uppgift efter att de har klarat en, på grund av rädslan att misslyckas (Illeris 2007).  

 

Illeris (2007) skriver om att man oftast har ett krav från omgivningen att man ska klara av en 

del av skolan, och gör man inte det så sänks självförtroendet och motivationen hos individen. 

Misslyckas man då med en uppgift ett flertal gånger kan det byggas upp en rädsla för andra 

uppgifter och andra misslyckanden. Något som påverkar både arbetsklimatet och lärandet i 

skolan är att motivationsproblemet börjar visa sig tidigt i grundskolan.  Det är ännu värre på 

gymnasieskolor, där fler och fler hoppar av på grund av motivationsproblem (Illeris 2007). 

 

Inom forskningen har man inte enats om en beskrivning av motivationsbegreppet eftersom 

det är ett svårt begrepp och man beskriver det på många olika sätt. Motivationsbegreppet har 

oftast beskrivits utav forskare utifrån hur andra forskare tidigare behandlat begreppet, och på 

grund av detta blir det svårt att få ett tydligt svar på vad motivation är exakt (Ahl 2004).  

Ahl (2004) menar vidare att kunskapsutvecklingen har stannat eftersom studierna har varit 

svåra att jämföra på grund av olika syn på motivation från olika forskare. Istället för att få 

fram den gemensamma nämnaren, så tenderar forskare att hitta på olika teorier kring 

motivationsbegreppet. Det är svårt att dra en gräns mellan teorier om motivation och teorier 

om lärande, eftersom flera motivationsteorier är konstruerade läroteorier (Ahl 2004). 
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För att kunna motivera elever är det viktigt att förstå hur de lär sig. Några faktorer som 

påverkar elevers lärande är förhållandet till läraren och lärarens inlärningssituationer, den 

sociala miljön, deras tidigare erfarenheter och kunskaper av en aktivitet samt deras 

motivation att lära sig. Det viktigaste att känna till som lärare är att man får motivation 

genom att lyckas. När man tittar på ämnet idrott och hälsa syns det mycket tydligare vilka 

som lyckas och inte, jämfört med andra ämnen. Misslyckas eleverna inför sina klasskamrater 

kan det sänka deras självförtroende och på sikt kan de då tappa intresset för aktiviteten och 

ämnet. Det är då väldigt viktigt för lärare att sätta upp utmanande, relevanta och uppnåeliga 

mål, för att alla ska känna att dem lyckas (Annerstedt 2007).  

 

Motivation ur ett behavioristiskt perspektiv innebär att begreppet förknippas med inlärning av 

ett visst beteende, såsom bestraffningar och belöningar. Motivationen styrs enbart utifrån och 

inte inifrån enligt detta perspektiv. Behaviorismen har satt djupa spår i motivationspraktiken 

och motivationsteorin på så sätt att den idag associeras med något omodernt, och att 

benämningen används som ett skällsord när man ska ge exempel på något människofientligt 

och mekaniskt (Hein 2012). 

 

Motivation ur ett kognitivt perspektiv innebär att vi som människor inte bara motiveras av 

tidigare misslyckanden utan att vi även motiveras av framtida mål. En viktig del i människans 

utveckling är den kognitiva processen, som också har haft ett inflytande på motivationsteorin. 

Det som har haft störst betydelse för teorier om arbetsmotivation är socialkognitivismen. Den 

socialkognitiva teorin menar att omgivningens påverkan förmedlas av kognitiva processer 

(Hein 2012). 

5.2 Didaktik 

Ordet didaktik kommer från grekiskans ”didáskein” och betyder att undervisa, lära ut, bevisa, 

analysera och i passiv form att bli undervisad i eller att lära in. Didaktik är alltså samma sak 

som undervisningslära (Annerstedt 1991). 

 

Didaktik lyftes fram enligt Annerstedt (1991) som något nytt inom pedagogisk forskning i 

Sverige, under 1980-talet. Didaktik betraktas som en del av pedagogiken och är centralt för 

undervisningen och lärarutbildningen. Man talar didaktik i vidare och trängre meningar, alltså 

didaktik med särskild inriktning på syften, urval och metodfrågor. Ett par frågor man kan ta 
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ställning till inom didaktiken är: Vad ska man undervisa om? Vilket stoff ska man välja och 

varför? Vilka förutsättningar föreligger?  Och hur ska man gå tillväga? (Annerstedt 1991).  

 

Det finns olika inriktningar i didaktik, och vilken inriktning det är beror på vad man vill prata 

om. Allmändidaktiken utgör grunder för alla andra didaktiska inriktningar och den tar 

ställning i generella och allmänna frågor. Ämnesdidaktiska frågor handlar om frågor som rör 

ett särskilt ämne medan fackdidaktiska/innehållsspecifika didaktiska frågor behandlar flera 

ämnen eller teman. Det finns även frågor som handlar om ett visst stadium eller en viss 

skolform, och dessa frågor kallas för specialdidaktiska (Annerstedt 1991).  

 

Tidigare handlade de ”gamla” didaktiska idéerna om hur man skulle undervisa om något, 

medan de ”nya” idéerna om didaktik handlar om hur man på bästa sätt lär sig något. Didaktik 

berörde barn och ungdomar förr, medan det nu berör lärande i alla olika åldersgrupper. 

Jämför man med den ”gamla” didaktiken, så har lärande utvecklats till ett livslångt lärande i 

både informella och formella kontexter. Författarna menar att undervisningsformerna bör 

varieras då man som lärare inte enbart kan ha katederundervisning lektion efter lektion, utan 

att det blir olika former av inlärning sett från elevernas perspektiv (Lundgren, Säljö & Liberg, 

2012).   

5.3 Relationer 

En lärares arbete försvåras, om han/hon saknar relationskapital, även fast personen är en god 

pedagog och innehar mycket kunskap inom sitt ämne. Hur gör man då för att öka sitt 

relationskapital? Svaret på denna fråga är enligt professorn att ”det finns ingen snabblösning, 

men en mycket viktig komponent är att eleverna måste känna att du som lärare vill vara med 

oss, vilket då skapar motivation hos eleverna på ett eller annat sätt (Trondman 2011). 

 

Enligt Trondman (2011) som är professor i kultursociologi har det under de senaste 50 åren 

inträffat ett skifte av hur relationen ser ut mellan barn/ungdomar och vuxna. Skillnaden ligger 

i att ungdomarna har gått från att vara objekt till att ha blivit subjekt på senare år.  Förr i tiden 

räckte det med att vara vuxen för att få auktoritet, medan det nu är något man måste förtjäna. 

Relationskapital är starkt sammankopplat med auktoritet och auktoritet översätter Trondman 

(2011) med ”förmågan att få andra att göra saker som de till en början kanske inte vill” 

(Trondman 2011). 
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6. Teoretiskt perspektiv 

I denna uppsats förhåller vi oss till teorin som går under namnet Organismic Integration 

Theory och vad den innebär ska vi förklara under denna rubrik.  

Yttre motivation framställs ofta som något negativt men Deci och Ryan (2000) menar att det 

existerar flera typer av yttre motivation, där några av delarna går ut på ett aktivt handlande. 

På grund av regler och organisation i skolan finns det ingen möjlighet för eleverna att skapa 

självbestämmande och inre motivation direkt. I och med detta måste det finnas mycket yttre 

motivation som i slutändan kan ersättas av inre motivation. Deci och Ryan (2000) pratar i 

detta sammanhang om något som heter internalisering, vilket innebär att individens yttre 

motivation övergår till inre, och slutligen behövs inga yttre påtryckningar längre. 

Internalisering är alltså en form av en motivationsprocess. De olika typer av yttre motivation 

har utformat en subteori som kallas Organismic Integration Theory (OIT), och denna teori 

berör handlingssätt som är uppbyggda med hjälp av yttre motivation. 

Deci och Ryan (2000) skriver att internaliseringsprocessen består av fyra typer av yttre 

motivation, dessa fyra är extern, introjekterad, identifierad samt integrerad motivation. 

Extern motivation är exempelvis ett löfte om belöning, alltså påbörjas detta beteende genom 

utomliggande faktorer. Den introjekterade motivationen medför att personen upplever skuld 

om hen inte gör på ett särskilt vis, och handlingssättet börjar inifrån personen. Identifierad 

motivation är att personen använder ett positivt beteende för att uppnå något 

eftersträvansvärt. Den sista typen av yttre motivation enligt denna teori är den integrerade, 

vilket går ut på att individen anpassar sitt beteende efter de värden och behov som personen 

anser adekvata. Den integrerade motivation ligger ganska nära den inre motivationen 

eftersom båda upplevs som självständig motivation. Skillnaden ligger i det att människor som 

har en inre motivation innehar ett intresse för själva aktiviteten i fråga, medan personer som 

har den integrerade motivationen fortfarande vill komma fram till något annat. Utifrån 

Organismic Integration Theory har Hansson (2010) skapat en utvecklingstrappa där alla 

motivationsstegen finns med, denna trappa är utformad på så vis att eleverna ska gå upp för 

högre trappsteg och slutligen nå den inre motivationen. 



 

16 

 

 

Figur 1: Motivation i form av en utvecklingstrappa där eleven ska gå mot högre nivåer och idealet är i slutändan inre 

motivation. 

Deci och Ryan (2000) påpekar att man inte måste ta ett steg i taget i varenda situation, utan 

det kan gå från steg 1 till steg 3 som exempel, beroende på vilken situation man är i som 

människa. För att motivationen ska kunna övergå från att vara yttre till att bli inre är det 

oerhört viktigt att grundläggande relationsbehov uppfylls. I skolans miljö innebär detta att 

eleverna måste uppfatta det som att läraren bryr sig om dem, för att eleverna ska kunna 

genomgå en internalisering överhuvudtaget. Andra faktorer som är viktiga för att en 

internalisering ska äga rum är att eleven förstår vad hen ska göra, men även att individen 

uppfattar en viss uppgift som möjlig att genomföra. En sista faktor som Deci och Ryan 

(2000) tar upp är att autonomi krävs för en internalisering.  
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7. Metod 

Här kommer vi beskriva hur vi har arbetat för att uppfylla vårt syfte samt vår process för att 

få svar på våra frågeställningar. Eftersom vi skulle titta på lärarnas syn i förhållande till 

elevers motivation tog vi beslutet om vårt metodval innan vi intervjuade lärarna för att veta 

vad vi ville få fram. Antingen skulle vi se hur många av lärarna som ansåg något, eller 

undersöka vad lärarna tyckte om vissa saker. Detta lade alltså grunden för vilka frågor vi 

ställde till lärarna. Nedan beskrivs bland annat varför vi valde den metod vi valde, vilka som 

utgjorde vårt urval, hur vi gick tillväga samt tas ett antal forskningsetiska aspekter upp som 

man måste följa vid sådana här studier.  

7.1 Val av metod 

Bryman (1997) skriver om några fördelar med kvalitativ forskning. Han menar att den 

kvalitativa forskningen angriper de som deltar i intervjun på ett ostrukturerat sätt, vilket 

öppnar upp för idéer, hypoteser och uppslag som är svåra att nå genom kvantitativ forskning. 

Författaren påpekar att ostrukturerade intervjuer blir så bra som möjligt när man som 

korrespondent har en tät kontakt med personerna man intervjuar. Bryman (1997) skriver 

vidare att den kvalitativa forskarens uppsåt är att se världen genom aktörernas ögon, och med 

en mer distanserad relation till individen blir det omöjligt att göra det (Bryman 1997). Enligt 

Bryman (2011) är en kvalitativ studie uppbyggd på en forskningsstrategi där man lägger mest 

vikt på ord, istället för kvantifiering vid insamling och analys av data. Anledningen till att vi 

använde oss av ostrukturerade intervjuer var att vi inte ville se hur många som tyckte något, 

utan vad intervjupersonerna tyckte, och att vi ville komma närmare de intervjuades liv. Den 

kvalitativa studien gick ut på att undersöka synen på motivation ur ett idrottslärarperspektiv. 

Vi intervjuade endast gymnasielärare och anledningen till detta var att vi själva studerar till 

att bli lärare inom detta stadie, samt att det blir för svårt om vi inte gör en avgränsning 

någonstans. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att det i ett socialt samspel mellan intervjupersonen och 

intervjuaren produceras kunskap i en kvalitativ intervju. Frågorna vi ställde byggde oftast på 

intervjuarens personliga omdömen och förmågor. Det krävdes bred kunskap om ämnet för 

oss som intervjuare, speciellt om vi skulle kunna ställa följdfrågor. Kvaliteten på de data vi 
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fick fram, berodde även på intervjupersonernas kunskaper och erfarenheter inom ämnet. För 

att bli en högt kvalificerad intervjuare, så krävs det väldigt mycket träning enligt författarna. 

 

Bryman och Bell (2013) menar att nackdelar med kvalitativ forskning är att det är alldeles för 

subjektivt och att kvantitativa forskare därför förespråkar kvantitativa studier, eftersom 

kvalitativa resultat bygger alldeles för mycket på forskarnas osystematiska uppfattningar. 

Enligt författarna är det lämpligt att i intervjuer som görs med en kvalitativ ansats börja med 

öppna frågor för att sedan precisera sig mot syftet mer efterhand. Detta upplägg bidrar till att 

läsaren av forskningsrapporten får ganska irrelevant information om varför man valt ett 

särskilt område att skriva om till exempel (Bryman & Bell 2013). Vi började intervjuerna 

med öppna frågor såsom ålder och namn, för att sedan gå in på vårt syfte mer efterhand. De 

öppna frågorna fungerade väldigt bra då lärarna blev mer avslappnade och ville ge oss så bra 

svar som möjligt därefter.  

7.2 Urval 

Ett urval är den del av befolkningen som blir utvald till en form av undersökning, enligt 

Bryman (2011). Vi har valt att ta hjälp av gymnasielärare inom ämnet idrott och hälsa, och 

dessa lärare var från två olika skolor i två olika kommuner. Vår tanke var att intervjua tio 

lärare i idrott och hälsa, men eftersom alla tillfrågade inte kunde ställa upp i studien blev det 

sex lärare istället.  Våra val av lärare grundades på den goda kontakten vi hade med dem, 

samt att de arbetade i de orterna vi kommer ifrån. Dessa val av lärare som vi gjorde beskrivs 

av Bryman (2011) som ett icke-sannolikhetsurval. Ett icke-sannolikhetsurval är ett urval som 

inte sker slumpmässigt, vilket betyder att vissa individer i samhället har större chans att bli 

utvalda än andra. 

7.3 Intervjuguide 

Bryman (2011) anser att det är viktigt att man formulerar frågor som kan svara på det man är 

intresserad av. Man ska specificera sina frågor för att undersökningen inte ska tappa fokus, 

och icke specificerade frågor kan även leda till att man blir osäker på vad man undersöker. En 

persons tidigare erfarenheter av att intervjua folk spelar inte särskilt stor roll, så länge man 

har klara och konkreta frågeställningar. Alltså var frågeställningarna mycket viktiga, dels 

utgjorde de en ram för resultatet men förebyggde också att intervjupersonerna hamnade i 

sidospår som var irrelevanta för arbetet (Bryman 2011). Sedan diskuterade vi vad vi ville få 
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fram av intervjuerna, och utformade därefter relevanta frågor som skulle ge oss så 

användbara svar som möjligt. 

 

Vi använde oss av tipsen som finns i Brymans (2011) bok när vi skrev ned våra frågor. 

Tipsen som står var att frågorna skulle vara tydliga och begripliga, ha koppling till teori eller 

forskning, och man ska kunna se ett samband mellan frågorna (Bryman 2011). Vår 

intervjuguide började med ett antal ”uppmjukningsfrågor”, för att sedan gå in på mer 

relevanta saker angående motivation. Det vi utgick ifrån i intervjufrågorna var uppsatsens 

frågeställningar, vårt teoretiska perspektiv samt tidigare forskning. Att gå in på fler områden 

kände vi bara gav överflödig information. 

7.4 Tillvägagångssätt  

Fastställning av population var det första som vi gjorde. När vi gjorde vår fastställning tittade 

vi på det som Gratton och Jones (2010) skriver om, att individerna i en population bör ha de 

egenskaper som en undersökare vill komma åt. Vi valde utifrån detta både gymnasielärare 

inom idrott och hälsa, som har jobbat i över 30 år men även lärare som har jobbat i mindre än 

10 år. Lärare med olika kön har också ingått i våra intervjuer. När vi intervjuade lärarna satte 

vi oss ned en och en med dem och ställde våra frågor till dem, platser där de olika 

intervjuerna ägde rum var i grupprum, i lärarnas matsal och på deras kontor. Trost (2010) 

skriver att respondenterna själva bör få bestämma plats, då det känns mer tryggt för dem, en 

plats utan störningsmoment är även viktigt för intervjun (Trost 2010).  Vi använde oss utav 

mobilen för att spela in samtalen, men innan intervjun startade berättade vi för dem om de 

etiska aspekterna. Tiden på intervjuerna varierade från 15 minuter till 25 minuter.   

7.5 Forskningsetik 

Forskningsetik sägs beröra frågor om hur personer som deltar i forskning får behandlas. Man 

ska skydda de individer som deltar från kränkningar och skador i samband med deras 

medverkan i forskningen (Vetenskapsrådet 2011). Precis innan intervjun startade berättade vi 

vad vår uppsats handlade om och vilket syfte den hade. Vi förmedlade att medverkandet var 

frivilligt och om personerna ville avbryta sin medverkan kunde de göra det vilken tidpunkt de 

än ville. Andra saker som vi berättade för lärarna innan intervjun var att deras 

personuppgifter inte kommer att komma ut i allmänheten, men även att informationen endast 

får brukas i forskningsändamål. Det som vi skrev ovan kopplar Vetenskapsrådet (2002) till 

fyra vetenskapliga principer som man bör arbeta efter, dessa etiska principer är 
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informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). 

7.5.1 Informationskravet: innebär att forskaren måste informera de som är berörda av 

forskningen, angående vad syftet är med studien. Forskarna ska också framgå med saker som 

att de medverkandes deltagande är frivilligt och om personerna i studien vill avbryta sin 

intervju eller liknande, får de göra det när de vill helt utan konsekvenser (Vetenskapsrådet 

2002). 

7.5.2 Samtyckeskravet: innebär att de som deltar i undersökningen har rätt att avgöra om de 

vill medverka eller ej. De medverkande skall också kunna avbryta sitt deltagande trots att 

intervjun redan startat, och detta ska kunna ske helt utan negativa följder på individerna 

(Vetenskapsrådet 2002). 

7.5.3 Konfidentialitetskravet innebär att de berörda personerna som deltar i intervjuer eller 

enkäter ska känna sig trygga i att deras personuppgifter inte sprids ut till allmänheten. 

Obehöriga äger alltså inte tillträde till sådana uppgifter. Författarna skriver också att 

konfidentialitet är starkt kopplat till begrepp som sekretess och offentlighet (Vetenskapsrådet 

2002). 

7.5.4 Nyttjandekravet innebär att insamlad information från en viss individ endast får 

användas i förhållande till forskningsändamål. Man får heller inte bruka den informationen 

som man får fram av en viss individ, så att detta påverkar den berörda personen, till exempel 

för vård och tvångsintagning (Vetenskapsrådet 2002). 

7.6 Validitet, Reliabilitet och Generaliserbarhet  

Enligt Bryman (2011) är validitet och reliabilitet betydelsefulla kriterier vid granskning av 

olika undersökningar och dessa kriterier handlar om hur pass många gånger en undersökning 

kan bli upprepad samt tillförlitligheten på undersökningen. Vid kvantitativa studier, där 

mätresultatet är det centrala, där är också dessa kriterier mest lämpliga. Det krävs en 

anpassning av dessa begrepp inom forskningen för den kvalitativa metoden, och anledningen 

till detta är att en kvalitativ studie är svår att kopiera. Validitet och reliabilitet delas därför in i 

fyra anpassade begrepp, inom kvalitativ forskning. Dessa fyra begrepp är extern och intern 

reliabilitet samt extern och intern validitet (Bryman 2011).  

 Extern reliabilitet handlar om hur mycket en undersökning kan upprepas, vilket är 

svårt för en kvalitativ undersökning som vår, då det är omöjligt att frysa en social 

miljö. 
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 Intern reliabilitet innebär att medlemmarna i ett forskarlag kan och på vilket sätt de 

kommer överens om hur informationen de har samlat in ska tolkas. Vi läste och 

tolkade informationen individuellt för att sedan gå ihop och diskutera samt jämföra 

den tills vi var överens.  

 

 Intern validitet innebär att det bör finnas ett sammanhang mellan forskarens 

observationer och de teoretiska begrepp som framkommer i undersökningen. 

 Extern validitet behandlar hur forskningsresultatet kan generaliseras till andra miljöer 

och situationer. Begreppet betyder oftast problem för forskare som utför kvalitativ 

forskning, och anledningen till det är det avgränsar urvalet som brukas vid 

undersökningar (Bryman, 2011). Vi transkriberade intervjuerna ordagrant för att öka 

uppsatsens validitet. 

 

Enligt Patel och Davidson (2003) upplevs begreppet generaliserbarhet som problematiskt i en 

kvalitativ studie. Ett urval bör ske systematiskt om en generalisering av ett framtaget resultat 

ska överföras från ett stickprov till en större population, vilket oftast inte händer i en 

kvalitativ studie (Patel och Davidson 2003). Vi gjorde en kvalitativ studie för att få en 

djupare förståelse och då vårt syfte handlar om att förstå istället för att bekräfta, är vi inte 

heller intresserade av att göra en generalisering.  

7.7 Bearbetning av data 

När vi gjorde vår bearbetning av den insamlade informationen gjorde vi en transkribering av 

intervjuerna direkt för att denna process var tidskrävande. En annan anledning till att vi 

transkriberade så snabbt som möjligt var för att vi skulle ha den icke-verbala informationen i 

minnet, så vi förstod med vilka känslor intervjupersonerna besvarade våra frågor. Alltså om 

lärarna exempelvis var nedlåtande eller positiva när de svarade på intervjufrågorna (Bryman 

2011).  

 

När vi hade transkriberat alla intervjuer läste vi igenom lärarnas svar för att vi skulle skaffa 

oss en helhetsförståelse. Efter det övergick vi till att skriva resultatet och där utgick vi från 

våra frågeställningar för att vi skulle få svar på det vi ville få svar på i uppsatsen. Svaren vi 

fick av lärarna är skrivna som citat i resultatdelen. Skriver man svaren som citat, med 

efterföljande kommentarer ökar textens trovärdighet och texten blir mer levande för läsaren 

(Patel & Davidson 2011).  
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Därefter använde vi även våra frågeställningar i analysen, som då var kopplad till vårt 

teoretiska perspektiv Organismic Integration Theory.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

23 

 

8. Resultat och analys 

 

I det följande kommer undersökningens resultat och analys att redovisas. Framställningen är 

disponerad i enlighet med studiens frågeställningar som följs av underrubriker i form av 

teman som vi kunnat urskilja. Vi ska lyfta fram likheter, mönster, skillnader samt utgå från 

vår teori och tidigare forskning i denna del för att få fler infallsvinklar på frågeställningarna. 

8.1 Frågeställning 1 

Vår första frågeställning lyder: 

 Hur ser lärarna på elevernas motivation till undervisningen i idrott och 

hälsa?  

Denna frågeställning delade vi sedan in i två teman efter att vi läst igenom intervjusvaren. De 

teman vi valde var:  

 Begreppet motivation 

 Elevers motivation 

8.1.1 Begreppet motivation 

Till en början var begreppet motivation väldigt svårt att sätta ord på hos intervjupersonerna. 

Ett citat som stödjer detta är följande: 

 

Ja det var inte så lätt kanske, begreppet motivation. Menar du att jag 

är motiverad till lektionerna eller? Hm… är man motiverad vill man 

att det ska fungera, och att det ska fungera väl. Det kanske är det man 

lägger in i begreppet motivation i första hand (P3). 

 

När vi gav lärarna lite mer tid att fundera på vad begreppet innebar fick vi mer konkreta svar 

där några intervjupersoner även nämnde inre och yttre motivation. Citatet lyder: 

 

Äää det är ju, motivation för mig, det måste finnas för att få någonting 

gjort. Det är någonting som driver en framåt och förmår en att göra 

vissa saker att ta sig mot, ja till exempel mot uppställda mål. Har jag 

ett mål, att jag ska dit så måste det finnas en motivation för det. Den 

kan va både inre och yttre, men det måste finnas någon form av 
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motivation. Det är dock inte kopplat till lust. Om jag gör det här 

kommer jag slutligen uppnå mitt uppställda mål (P6). 

 

Något som var återkommande i intervjuerna var ordet drivkraft då de ansåg att det var starkt 

kopplat till motivation. Ett citat som stärker detta är: 

 

Asså, man måste ha en inre drivkraft tror jag, för att verkligen nå de 

målen man vill uppnå. Det kan inte bara va att du får en belöning i 

form av pengar, det kan vara kortvarigt, nåt som ger nåt, men innerst 

inne så måste du ha en inre drivkraft, att det här är vad jag verkligen 

vill, för att fortsätta med det (P1). 

 

En skillnad i intervjupersonernas svar var att endast en person pratade om begreppet glädje i 

förhållande till motivation. Citatet var följande:  

 

Motivation för mig innebär att jag greppar ungdomarna så att dem 

tycker att det är kul och vill göra en insats med det de håller på med, 

att dem vill utveckla sig, att de känner glädje, att de vill göra 

någonting (P5). 

 

I stort sett pratade alla generellt om inre motivation, medan den sistnämnda personen gick in 

specifikt på begreppet glädje som en stor faktor till motivation.  

8.1.2 Elevers motivation 

Lärarna var överens om att det skiljer en hel del i motivation hos elever, vissa elever är 

jättemotiverade och tycker det mesta är roligt. Andra är mindre motiverade och motiverar sig 

bland annat genom sitt kommande betyg. Ett citat angående detta lyder:  

 

Nä… alla är ju inte motiverade men många tycker det är roligt med 

idrott och hälsa. När man tittar på eleverna som går på gymnasiet så 

är de lite mer formade än de som går på mellanstadiet, eleverna på 

gymnasiet vet mer vad de tycker är roligt. Sen har du ju de elever som 

inte vill göra någonting egentligen, utan bara kanske är intresserade 

av att få ett godkänt betyg i idrott (P3).  
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En annan person som tycker samma sak säger såhär:  

 

Ja de allra flesta eleverna är ju motiverade och har idrott och hälsa, 

men det finns undantag, och då tror jag att många ser det som något 

positivt och roligt att ha idrott och hälsa, sen är det ju en del duktiga 

elever som är motiverade för betyg, sen är det ju några som inte 

motiverade. Det är olika stadier av motivation men många är 

jättemotiverade att ha idrott och hälsa (P4).  

 

Personen ovan nämner att det existerar olika stadier av motivation i skolan, P6 upplever det 

på samma sätt och säger att:  

 

Det är jättespritt, det finns hela spektrat. Det finns de som är 

jättemotiverade, de har en egen inre motivation som är outtömlig, det 

spelar ingen roll vad man gör, hur man gör… De bara gör, de har 

drivet. Sen finns det dem som varken tycker bu eller bä, de gör det 

som ska göras och reflekterar inte mer över det. Sedan finns det dem 

som har det jättesvårt att motivera sig till ämnet eller till kursen. Så 

det finns hela spektrat (P6).  

 

Det är en av intervjupersonerna som uttalar sig om att motivationen förändras under ett läsår, 

då eleverna har olika motivation beroende på tidpunkten av året. Citatet som styrker detta är 

följande:  

 

Man märker att motivationen skiljer lite på tidpunkten på året. I 

början av läsåret är eleverna oftast väldigt motiverade, sedan i mitten 

av terminerna dippar motivationen en del, då dem inte har något lov 

att se fram emot, vilket kan göra dem lite skoltrötta. I slutet av 

terminerna ser man återigen en höjning av motivationen, då dem är 

inne i slutspurten och sommarlovet eller jullovet är nära (P2).  
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8.1.3 Analys av frågeställning 1 

 

Svaren vi fick fram bevisade att begreppet motivation inte är så lätt att sätta ord på alla 

gånger. Lärarna kopplar begreppen inre och yttre motivation som huvudsakliga faktorer till 

motivationsbegreppet. De påstår att inre och yttre motivation behövs för att nå sina uppställda 

mål, alltså är dessa båda positiva faktorer enligt intervjupersonerna. Vår teoretiska 

utgångspunkt Organismic Integration Theory som Deci och Ryan (2000) skriver om, påpekar 

dock att yttre motivation framställs som något negativt.   

 

Några av lärarna vi intervjuade uppfattade motivation som indelat i olika stadier. Det finns de 

som är jättemotiverade. Sedan finns det dem som inte alls är motiverade till ämnet. Slutligen 

finns det dem elever som ligger någonstans mittemellan som verken tycker det ena eller det 

andra. Dessa stadier motsvarar trappstegen i vår valda teori, då dem som inte alls är 

motiverade befinner sig på trappsteget som går under benämningen amotivation. Enligt teorin 

anser dessa elever att aktiviteten i fråga är meningslös. De elever som ligger mittemellan de 

stadier som lärarna pratar om, går under två trappsteg i modellen, introjekterad och 

identifierad. Dessa trappsteg i teorimodellen innebär att eleven del känner ett inre tvång 

samtidigt som eleven accepterar aktiviteten för att det leder till någonting annat. Det sista och 

högsta stadiet som lärarna pratar om går under trappsteget inre. Det innebär en inre 

motivation och att eleven då är intresserad av aktiviteten i sig själv. 

 

P6 berättar om det mellersta stadiet som att individerna i denna grupp gör saker och ting bara 

för att de ska göras, utan att reflektera särskilt mycket över det. Detta fenomen skriver 

Arnegård (2006) om i sin doktorsavhandling som vi har behandlat i tidigare forskning: ”De 

tänker på det de gör här och nu men reflekterar inte särskilt mycket kring ”varför” under 

själva aktiviteten” (Arnegård 2006, s.188).  

8.2 Frågeställning 2 

Vår andra frågeställning lyder: 

 Vilka faktorer menar lärarna spelar roll för att elever ska känna sig 

motiverade? 

 

Denna frågeställning delade vi sedan in i två teman efter att vi läst igenom intervjusvaren. De 

teman vi valde var:  
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 Motivationsfaktorer 

 Elevinflytande 

8.2.1 Motivationsfaktorer 

Samtliga lärare var överens om att didaktik, bemötande, lektionsinnehåll och variation var 

viktiga faktorer som spelar roll för att eleverna skulle hålla sig motiverade. Ett citat som 

styrker detta från en utav lärarna:  

 

Bemötandet tror jag är jätteviktigt, att man får skapa någon form av 

relation är jätteviktigt med dagens elever.  Jag tror inte att jag som 

lärare bara kan köra mitt race, utan jag måste ha med mig alla på tåget 

på något sätt. Bemötandet är jätteviktigt och sen lektionsinnehållet, 

det kommer nästan med där när man bemöter dem och lär känna dem 

så kan man planera mycket av sina lektioner utifrån den gruppen man 

har och sedan kan man försöka variera så att alla elever får göra 

någonting om året som de älskar. Didaktiken att man lär ut, att man 

försöker framförallt vara en god lyssnare, att man kan visa dem sätt 

att utföra saker, kanske att testa detta eller att få dem att utmana sig 

själva. Testa lite gränser att inte vara nöjd (P2).  

 

Lärarna lyfter dock fram två utav dessa faktorer ovan som lite viktigare än de andra. Vilka 

dessa två är visas i citatet:  

 

Bemötande och lektionsinnehåll är det viktigaste. Lektionsinnehållet 

går in i bemötande lite, då jag kan planera min undervisning utifrån 

mitt bemötande med eleverna. De andra faktorerna är också väldigt 

viktiga, men om jag ska välja ut de viktigaste så väljer jag bemötande 

och lektionsinnehåll (P4). 

 

P3 påstår dock att det finns en till faktor som kan spela roll för elevers motivation, och det är 

materialet: 
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Material spelar roll för att de ska få testa på så mycket som möjligt. 

Det är dock inte alltid positivt med för mycket möjligheter med 

material men för det mesta är det positivt. Vi har inte heller alltid haft 

mycket material och ett så stort utbud men då gäller det att hitta 

lösningar (P3). 

8.2.2 Elevinflytande 

Samtliga lärare var övertygade om att elevinflytande kunde höja motivationen, och vi har valt 

ut ett citat som visar detta: 

 

Ja elevinflytande kan definitivt höja motivationen. Jag har låtit 

eleverna bestämma redan lektionen innan vad de vill ha för innehåll 

på nästkommande lektion. Då känner de trygghet. Alla kan inte alltid 

göra vad de vill göra, finns en gräns som man måste lära eleverna. 

Inflytande och struktur är viktigt och ju mer omotiverade eleverna är 

desto mer behöver de veta i förtid vad lektionsinnehållet ska bli på 

nästa lektion för att känna trygghet (P4). 

 

Två lärare påpekar dock att det finns gränser för hur mycket inflytande eleverna kan ha på 

lektionerna, och menar att man som lärare bör sätta ramar för att eleverna inte ska få helt fritt 

spelrum. Den ena läraren säger såhär: 

 

Det kan ju va en uppståndsperiod där man försöker lära känna dem 

och då har man ett färdigt innehåll, sen tänker man sig att man har 

vissa ramar som man måste, här innanför måste vi hålla oss liksom. 

Men sen själva…vissa bitar i innehållet där får de gärna, försöker 

man lyssna av klassen vad de är intresserade av, och man märker rätt 

fort vad som funkar i vissa grupper. Man kan ha 2-3 alternativ ibland 

sådär för att det inte ska bli för spretigt angående valet av innehåll 

(P2).  

 

Medan den andra läraren uttrycker sig på detta vis: 
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Det bygger ju givetvis på att jag gör en planering och checkar av med 

dem vad de vill träna på under en viss period, sedan är ju detta en 

utbildning så det är ju vissa bitar som vi är styrda av och ska gå 

igenom, men det är klart att jag har en dialog med eleverna också och 

att det kan vara en motivationshöjare, att de får vara med och tycka 

till och ibland komma med idéer, men jag sätter själva ramarna för 

innehållet (P5). 

 

P6 löste elevinflytande på ett annat sätt, då han valde en liten grupp elever som skulle 

representera klassen och deras åsikter. Här kommer citatet som styrker detta: 

 

Jag brukar lägga in lite då och då att elever planerar och sånt där. Det 

går inte ut på ledaruppgifter utan det är mer, NI bestämmer 

aktiviteten. Vissa klasser har jag gjort så att jag sätter ihop 4-5 elever 

som kanske är lite intresserade av att planera upp det, sen får dem ta 

in förslag från dem andra i klassen, då planerar de hela lektionen, 

ibland är det så att vi tar handuppröstning för att se om de vill spela 

fotboll, basket eller innebandy till exempel. Kan jag få med mig 

allting eller måste vi göra någon kompromiss, så delar man salen eller 

något sånt där. Den lustfyllda motivationen kommer absolut när man 

gör på detta sättet. Det är dock oftast dem som hörs mest som man 

lyssnar till (P6).  

8.2.3 Analys av frågeställning 2 

Svaren vi fick fram visade att lärarna ansåg att didaktik, lektionsinnehåll, variation och 

bemötande var viktiga faktorer för elevers motivation. Det var dock två av begreppen som 

särskilde sig lite jämfört med de andra, vilket var att bemötande och lektionsinnehåll 

betraktades som viktigast av motivationsfaktorerna. Det var även en lärare som stack ut i 

mängden och menade att materialet är en faktor som kan höja elevers motivation i idrott och 

hälsa.  

 

En annan sak som intervjupersonerna menade var att eleverna kunde få en förhöjd motivation 

om de fick vara med och påverka utbildningen, alltså i form av ett elevinflytande. Det var 

även en lärare som plockade ut en liten grupp på ungefär 5 personer av klassen, som skulle 
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fungera som representanter för övriga klasskamrater. Denna grupp tog reda på vilket intresse 

klassen hade av olika innehåll, som läraren själv avgränsade i form av satta ramar inom ett 

visst område. För om eleverna får för stort utrymme i att välja aktiviteter så kan själva syftet 

komma i bakgrunden.  

 

Vårt teoretiska perspektiv Organismic Integration Theory kan kopplas till motivationsfaktorer 

och elevinflytande på så sätt att didaktik, lektionsinnehåll, variation, bemötande och material 

kan vara yttre motivationsfaktorer som används för att nå den inre motivationen som är högst 

upp på trappan. Elevinflytande har vi valt att placera som högst upp på trappan, då eleven blir 

intresserad i aktivitet i sig själv. Eleven får välja vad den vill göra och vad den tycker är 

roligast, och då anser vi att han eller hon är uppe på det högsta trappsteget just den lektionen. 

Dock finns det en möjlighet att de som inte är med och påverkar lektionsinnehållet hamnar 

längre ner i trappan, då motivationen sjunker för dessa. Därför är det viktigt att valen av 

aktiviteter sker i demokratiska val, där alla har samma inflytande.    

8.3 Frågeställning 3 

Vår tredje frågeställning lyder: 

 Hur arbetar lärarna för att öka elevernas motivation? 

 

Denna frågeställning delade vi sedan in i två teman efter att vi läst igenom intervjusvaren. De 

teman vi valde att dela in frågeställning 3 i var:  

 Pedagogens arbetssätt 

 Ses omotiverade elever som ett problem? 

8.3.1 Pedagogens arbetssätt 

Sammantaget är lärarna överens om att en välplanerad undervisning samt en god relation till 

eleverna, kan öka deras intresse och drivkraft i förhållande till ämnet idrott och hälsa. Citat 

från P4: 

 

Det finns ingen standardformel för hur man arbetar med omotiverade 

elever, det finns ju vissa grejer.. dels gäller det ju att ha väl 

genomtänkta lektioner, både som är roliga och lärorika då, och ganska 

varierat utbud i början. Viktigt är att man planerar undervisningen så 

att alla kan va med, utan att känna sig utpekade då. Man gör typ 

samarbetsövningar så att ingen blir utpekad. Och sen om man inte får 
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med de eleverna så gäller det kanske och få en relation först med de 

eleverna som inte är med, så att man inte har nåt motstånd mellan jag 

och eleven. Sen får man försöka lirka in dem så att de är med på 

någonting, och så småningom kanske man får med de på flera saker 

och så helt plötsligt så är de med (P4).  

 

Personliga samtal med eleverna anses vara viktigt för att få dem motiverade. P5 säger 

följande:  

 

Är det så av någon anledning att man märker att motivationen tryter 

äh.. eller att som jag ser det kan vara ett problem av att eleven inte är 

van kanske, man får sätta sig ned och prata med han eller hon ähh… 

försöka komma till insikt vad det är han eller hon vill, varför har det 

blivit på det här sättet? och därifrån göra en ny plan och ta det steg för 

steg (P5). 

 

Det är viktigt att den schemalagda undervisningen är roligare än den som de icke deltagande 

eleverna är med på. P2 säger: 

 

En del kom alltid utan kläder eller med en förkylningslapp i fickan, då 

var det mycket långpromenader och annat som man försökte skicka ut 

dem på, då försökte man nästan, asså man vill ju få med dem i 

idrotten, man försöker ha undervisningen så rolig så att de ska vilja 

komma dit, så man vill ju inte ha för mycket roliga exempel vid sidan 

om för att då kommer de inte till undervisningen där jag är. Ett 

exempel är långpromenader för de som inte kan delta på min lektion 

(P2). 

 

P6 hade testat på ett arbetssätt där de har tre lärare till sitt förfogande, till en grupp på 45-50 

elever som de då delar in i tre grupper. Arbetssättet berättar läraren om nedan: 

 

Vi har ju kört såhär det härasedan några år tillbaks att vi försöker och 

lägga tre lärare på en grupp som är på 45-50 elever. Vi är tre lärare på 

så många antal elever, i en 50-grupp så blir det kanske två större 
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grupper med 21-22 elever men sen har du möjligheten att den tredje 

läraren kan samla upp de här som har lite, liksom vi har kallat det för 

en kom-igång-grupp. Mycket individuellt, liksom riktat mot individen 

därs träning… försöka få dem att hitta något, komma igång.. en del på 

gymmet tillsammans, de gör väl alla moment som de andra gör men i 

lite mindre grupp, känna sig trygg där och så vidare (P6).  

8.3.2 Ses omotiverade elever som ett problem? 

Efter att ha läst intervjusvaren sades det generellt att omotiverade elever ses som ett problem 

av vissa lärare, medan det upplevs som en utmaning av andra. Här kommer två citat som 

visar prov på skillnaden däremellan:  

 

Ja… det gjorde jag nog, framförallt… man tyckte det var tråkigt och 

jobbigt att de inte ville va med på nåt sätt, man försökte hela tiden få 

med dem alltså, försökte locka med dem till undervisningen, så visst 

det var ju.. alltså man fick ju jobba lite mer på nåt sätt, belastningen 

på nåt sätt då. Och sen, för idrotten ska ju va glädje, därför hoppas 

man ju att de tycker det är kul. När man var ny som idrottslärare 

trodde man ju att alla tyckte om det, men man märker ju att det finns 

andra intressen än idrott (P2). 

 

P1 uttryckte sig istället såhär: 

 

Inte ett problem direkt, men mitt mål och min önskan är ju att jag 

ska hitta fram till dem också så att vi tillsammans hittar nånting 

som verkligen är bra i idrottsundervisningen för dem också, så det 

kräver ju egentligen mer av mig att försöka få fram nånting som 

eleverna tycker om, man får jobba mer med det. Det är en 

utmaning och verkligen försöka hitta nånting som gör att de trivs 

och gillar det här med ämnet (P1). 

 

P6 var lite mer tvetydig i sitt svar och ansåg att det var en blandning av bådadera, 

ett problem för läraren, samtidigt som en utmaning att skapa förutsättningar till 

eleverna: 
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Det är ju inget problem, alltså det blir ju mitt problem i det fallet 

att jag måste ju, jag som lärare har ju i åtagande att jag måste ju 

lokalisera varför det är som det är. Det ligger på mig att kartlägga 

varför, finns det något vi skulle kunna göra? dels inom 

organisationen här eller titta på organisationen i stort. Vi har ju i 

skyldighet att hjälpa alla elever, sen kan man ju aldrig… jag kan ju 

inte göra ett deltagande åt dem. Utmaningen ligger i att jag ska 

skapa förutsättningar för dem (P6). 

 

P4 menade att det berodde mer på vilken klass man hade:  

 

För det första så är det ju vissa klasser som det är problem i, äääh 

men vissa går ju som klockan, där det inte är några problem alls 

(P4).  

8.3.3 Analys av frågeställning 3 

Svaren visade att en god relation samt en välplanerad undervisning kunde leda till en högre 

motivation hos eleverna. Lärarna var inte helt överens om det fanns någon standardformel 

eller inte, för de omotiverade eleverna. En påstod att det inte fanns det medan en annan 

berättade om arbetssättet som de använde sig utav på deras skola för att öka motivationen hos 

de elever som inte var motiverade. De gjorde på så sätt att det var tre lärare på cirka 50 

elever. De delade in dessa elever i tre grupper, där två grupper var lite större och den tredje 

gruppen var färre antal elever i och de på skolan hade valt att kalla den sistnämnda för en 

”kom-igång-grupp”. Eleverna i den tredje gruppen gavs möjlighet att ha en likadan 

undervisning men med mer tid och med mer hjälp. Lärarna var dock överens om en sak och 

det var att om motivationen av någon anledning skulle sjunka, så är kommunikationen mellan 

lärare och elev väldigt viktig.  

 

Det framgick också att den schemalagda undervisningen som läraren befann sig på skulle 

vara mycket roligare än undervisningen vid sidan av, som var för de elever som då utav 

någon anledning inte kunde delta i ordinarie undervisning. Anledningen till att den ordinarie 

undervisningen skulle vara roligare var för att läraren ville ha eleverna där så mycket som 

möjligt och inte på långpromenader till exempel. 
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Några ansåg att omotiverade elever var ett problem, medan andra såg det mer som en 

utmaning. Det var även någon som påstod att det kunde skilja sig från klass till klass, där det 

i vissa klasser kunde vara ett problem medan i andra inte. Sammanfattningsvis kan man säga 

att lärarna hade lite olika synpunkter och tankar kring omotiverade elever. 

 

Vi kopplar vårt teoretiska perspektiv till P2 uttalande med ordinarie undervisning och 

undervisningen vid sidan av. P2 arbetar efter att eleverna hamnar högst upp på trappan, 

gällande undervisningen som är planerad för hela klassen, vilket står för inre motivation. När 

de inte deltar på den lektionen vill läraren helst att eleverna ska hamna lite längre ner på 

trappan, för att de i fortsättningen ska gå på den ordinarie lektionen, som i sin tur skapar 

förutsättningar för att nå det högsta steget i Organismic Integration Theory. 
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10. Diskussion 

Under denna rubrik ska vi presentera vår diskussion som är kopplad mellan syftet, vårt 

resultat samt analys, och samtidigt dra paralleller med tidigare forskning. Vi börjar med 

resultatdiskussion för att sedan gå över till en så kallad metoddiskussion. 

10.1 Resultatdiskussion 

Vi diskuterar en fråga i taget utifrån vårt resultat som vi fick fram med hjälp av lärarna. 

10.1.1 Frågeställning 1  

 Hur ser lärarna på elevernas motivation till undervisningen i idrott och hälsa?  

Giota (2006) påstår att begreppet motivation är svårt att sätta ord på, då det har olika 

betydelse för olika individer. Majoriteten av lärarna på dessa två skolor har även svårt att 

förklara vad begreppet innebär. De är dock överens om att det krävs någon form av inre eller 

yttre drivkraft, alltså något som driver eleverna framåt. Anledningen till att lärarna ser 

motivationsbegreppet på olika sätt kan bero på att de har olika erfarenheter av just 

motivation. 

 

Elevernas motivation såg lärarna som väldigt varierande, de delade in dem i tre stadier där 

det var jättemotiverade elever, sedan fanns det de elever som gjorde det de blev tillsagda 

ungefär, samt elever som var lågmotiverade. Det har stora likheter med resultatet i Arnegårds 

(2006) studie om, att det finns elever som inte är mest högmotiverade men de är inte heller 

lågmotiverade. De ligger alltså någonstans mittemellan hög motivation och låg motivation.  

 

Något som skiljde sig i lärarnas svar var att det endast var en person som ansåg att motivation 

var kopplat till glädje. Detta är något som Holmberg (2009) skriver om, att människor får en 

högre motivation om de är nöjda med sitt jobb till exempel. Just ordet glädje är det ingen 

författare som skriver med, men glädje har ju ungefär samma innebörd som att vara nöjd med 

något.  
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10.1.2 Frågeställning 2 

 Vilka faktorer menar lärarna spelar roll för att elever ska känna sig 

motiverade? 

Åström (2013) tvivlar på att alla lärare använder sig utav styrdokumenten i planeringar och 

genomförande av undervisningar. De personliga intressena hos en lärare tar över i 

lektionsinnehållet om pedagogen inte använder sig utav styrdokumenten i sin planering. Det 

blir på det sättet att lärare oftast väljer aktiviteter som de har mest kunskaper i, eller aktiviter 

som de är mest bekväma vid. Det kan då leda till att elever tappar motivation, då det blir för 

stor upprepning av undervisningen (Åström 2013). Det kan kopplas till att intervjupersonerna 

i denna studie säger att de anser att variation av lektionsinnehåll är en viktig faktor till att 

elevers motivation höjs, eller också förblir på topp.  

 

Andra faktorer som lärarna pratar om som kan fungera som motivationshöjare för eleverna är 

faktorer som didaktik, bemötande, material samt lektionsinnehåll. De viktigaste 

motivationsfaktorerna som lärarna pratar om är bemötande och lektionsinnehåll men de andra 

faktorerna kommer inte långt efter. Bemötande är starkt kopplat med att läraren har relationer 

till eleverna. Trondman (2011) skriver att relationer förenklar en lärarens arbete enormt 

mycket, då eleverna känner att läraren vill vara med dem i alla lägen och stöttar dem för att 

de slutligen ska uppnå sina mål i skolan. Lektionsinnehåll, didaktik och material menar 

lärarna bör varieras i ämnet idrott och hälsa för att eleverna inte ska tröttna på 

undervisningen. Även Lundgren, Säljö och Liberg (2012) visar att variation inte enbart berör 

lektionsinnehållet, utan även att didaktiken och materialet bör varieras i undervisningen.  

 

Elevinflytandet benämner lärarna också som en motivationsfaktor i skolmiljön De menar 

dock att man som lärare sätter ramar i form av alternativ till innehåll på lektionerna, för att 

deltagarna på undervisningen inte ska få helt fritt spelrum. Lärarna säger att detta skulle 

kunna leda till att eleverna tar över lektionerna i fortsättningen, vilket inte är optimalt för att 

inte komma ifrån syftet med undervisningen.    
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10.1.3 Frågeställning 3 

 Hur arbetar lärarna för att öka elevernas motivation? 

Lärarna är överens om att en välplanerad undervisning och en god relation till eleverna, kan 

öka både elevernas intresse och drivkraft i förhållande till ämnet idrott och hälsa. När en 

lärare märker att eleverna inte är särskilt motiverade till undervisningen säger lärarna att 

personliga samtal kan fungera för att höra vad dessa elever vill osv.  

 

En lärare menar att undervisningen ska ske på lektionerna. Det är där det ska vara roligt och 

lärorikt, medan de elever som inte kan delta av olika anledningar gör andra saker som oftast 

kan uppfattas som mer tråkiga och inte så lärorika, som långpromenader osv. Läraren vill att 

det ska vara på det sättet, av den anledningen att eleverna hellre ska vara med på 

undervisningen för att ha roligt och lära sig något. Hugo (2011) menar att det finns två olika 

pedagogiska uppdrag för lärare i ämnet idrott och hälsa.  Det ena uppdraget innebär att 

undervisa de elever som är villiga att lära och det andra är att förmedla kunskaper till de som 

inte är intresserade av lektionerna.  

 

En av respondenterna och hans kollegor arbetar på så sätt att de sätter ihop två olika klasser 

vilket innebär att det både blir fler elever och lärare i undervisningen. Därefter delar de upp 

eleverna i tre grupper, där två grupper består av de som är högmotiverade och den andra 

består av lågmotiverade elever. Två grupper består av ca 20 elever medan den tredje gruppen 

består av färre elever. Den mindre gruppen kallar dem för ”kom igång-gruppen”, och dessa 

elever får en mer individanpassad undervisning. Dock är momenten detsamma som i de andra 

två grupperna. Dessa arbetssätt hade varit intressant att forska mer kring. Det hade varit 

lärorikt att se om det gynnar eller missgynnar de som är lågmotiverade men också om de 

högmotiverade påverkas på något sätt. Ett resultat och en jämförelse mellan P6 arbetssätt 

kontra ett ”vanligt” arbetssätt hade definitivt varit spännande att se. 

10.2 Metoddiskussion 

Vi genomförde vår undersökning med hjälp av en kvalitativ metod och använde oss utav 

ostrukturerade intervjuer. En kvalitativ metod ger enligt Kvale (1997) forskare ett redskap för 

att ha förståelse för hur en individ upplever ett fenomen eller en viss företeelse, vilket 

dessutom var vår studies syfte.  Meningen med ostrukturerade intervjuer var att våra 

frågeställningar som vi hade i studien skulle besvaras, och det har fungerat bra. Det som 

försämrade intervjuernas kvalitet var att respondenterna i undersökningen ibland diskuterade 
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kring frågor som inte hade med själva ämnet eller undersökningsområdet att göra med. 

Enkäter hade varit ett alternativ för att undvika sådana avvikelser från undersökningsområdet. 

Dock anser Bryman (2011) att enkäter inte är lika djupgående som ostrukturerade intervjuer, 

dessutom fungerar enkäter bättre när man har ett större antal respondenter. Anledningen till 

att ostrukturerade intervjuer valdes, var på grund av att vi var intresserade av att få mer 

djupgående svar. Eftersom vi ville använda oss av ostrukturerade intervjuer var vi tvungna att 

fördjupa våra kunskaper i det vi skulle undersöka, för att kunna ställa följdfrågor till 

intervjupersonerna. När vi väl utförde våra intervjuer kände vi att vi hade tillräckliga 

förmågor för att kunna ställa följdfrågor. Innan intervjuerna med lärarna ägde rum övade vi 

på att intervjua några bekanta för att vi skulle bli säkrare och tryggare i den situationen. Vi 

kände att övningen gav resultat i form av att vi kände oss säkra vid intervjusituationen med 

lärarna. Vi kan även tillägga att vi gärna hade genomfört någon form av observation på någon 

lektion efter intervjuerna. Anledningen till detta är att vi själva har skrivit frågorna, vilket 

medför att vi redan från början kan ha påverkat vårt resultat. För att förbättra vår 

undersökning hade en observation varit ett alternativ, då vi hade fått reda på om deras 

uppfattningar stämde överens med hur det ser ut i det verkliga livet. Hade vi fått göra om 

arbetet, så hade en observation efter våra intervjuer definitivt varit en bra idé. 

 

När vi analyserade resultatet blev det uppenbart att Deci och Ryans (2000) Organismic 

Integration Theory, skulle bli användbar och relevant för att besvara vår studies 

frågeställningar. Eftersom verkligheten ständigt förändrar sig, så menar Widerberg (2002) att 

ett innehåll utifrån en kvalitativ metod inte kan ge en komplett bild av den. I en kvalitativ 

metod bör innehållet bara ses som en representation av något, i och med att det inte kan vara 

en avspegling av verkligheten. Kvale (1997) anser att mängden respondenter oftast är för få 

vid en kvalitativ undersökning, vilket kan vara problematisk när man talar om 

generaliserbarhet.  
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11. Bilaga 

 

Intervjuguide 

 Hur gammal är du? 

 

 Vad har du för utbildningsbakgrund?  

 

 Vilka erfarenheter av idrott och hälsa har du, både som lärare och på fritiden? 

 

 Vad innebär begreppet motivation för dig? 

 

 Hur ser lärarna på elevernas motivation i förhållande till idrott och hälsa-

undervisningen? 

 

 Hur arbetar man som lärare i ämnet idrott och hälsa med de elever som inte deltar i 

ordinarie undervisning? Är det oftast samma elever som är frånvarande i klasserna? 

Vilka är de vanligaste ursäkterna till att inte vara med? 

 

 Ser du de elever som inte brukar delta i ordinarie idrottsundervisningen som ett 

problem?  

 

 Vilka faktorer spelar roll i form av lärares undervisning för att få elever motiverade, 

tror du? (didaktik, bemötande, lektionsinnehåll, variation osv.) 

 

 Skiljer sig din syn på de elever som inte deltar i undervisningen från att du började 

jobba som idrottslärare till hur det är idag? 

 

 Anser du att det råder skillnad i motivation mellan killar och tjejer? 

 

 Har du sett skillnader i motivation sett till olika gymnasieprogram? 

Studieförberedande/yrkesförberedande? Varför tror du det är så? 
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 Hur påverkar en elevs sociala bakgrund, motivationen inom idrott och hälsa? På vilket 

sätt?  

 

 Har du upplevt att elevers inflytande på lektionsinnehåll osv. bidrar till en högre 

motivation hos individerna? 

 


