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Abstract 

Title: Relation as a motivator. An interview study on how some teachers are working to 

motivate unmotivated pupils to participate in physical education.  

 

The purpose with this thesis is to examine how some teachers working to motivate 

unmotivated pupils to participate in physical education and the possibilities/difficulties 

that exist in the work. The aim is also to examine how some teachers define an 

unmotivated pupil in relation to participation. Using semi-structured interviews, it 

proved that an unmotivated pupil may be defined differently, ranging from students who 

do not listen, to the pupils that do not change. The motive that motivates pupils to 

participate is both internal and external factors, where the teachers emphasize that the 

internal factor is the goal. What the majority of teachers agreed on is that the 

relationship motivates unmotivated pupils. This can be compared with teachers’ 

working that is that they want to build relationships with pupils and then build up 

pupils’ motivation, where the difficulty is the amount of time available, as well as the 

size of the class.   

 

Keywords: Motivation, Physical Education, Teachers way of working, Organismic 

Integration Theory 
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1 Inledning 
Detta avsnitt innehåller mina tankar inför arbetet samt en del av bakgrund och tidigare 

forskning. 

 

Under min egen skolgång och under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) har 

jag lagt märke till de elever som inte deltar i undervisningen i idrott och hälsa samt hur 

mycket lärare engagerar sig i om eleverna skall vara med eller inte. Således har detta 

väckt mitt intresse gällande elever som är omotiverade till deltagandet i idrott och hälsa 

men även för hur lärare arbetar med att motivera eleverna till att delta i undervisningen. 

Vilka möjligheter och/eller svårigheter ser lärare i arbetet med att motivera omotiverade 

elever till deltagande i ämnet? I relation till min kommande yrkesroll finner jag detta 

intressant då detta kan vara ett problem som lärare i idrott och hälsa dras med.  

 

Studier i den nationella utvärderingen som Skolverket (2005) gjorde 2003 lyfter fram 

elevers deltagande i ämnet utifrån lärares perspektiv. I grundskolan ansåg lärare att det 

inte fanns en stor problematik kring elevers deltagande medan gymnasielärare ansåg att 

det fanns en problematik, då elevers frånvaro var stor. Vad är det som lockar respektive 

inte lockar till elevers deltagande i ämnet? Lake (2001) beskriver att elever attraheras av 

ämnet tack vare dess utmaningar, medan utmaningar också kan få eleverna att inte delta. 

I relation till Lake (2001) beskriver Jenner (2004) och Arsić och Zrnzević (2013) vikten 

av lärares roll i arbetet med att motivera elever. Lärares arbete är en viktig del, och 

lärares engagemang för att motivera eleverna kan vara att göra undervisningen 

intressant för eleverna. Arsić och Zrnzević (2013) beskriver att det är lärares ansvar att 

motivera eleverna till deltagande i idrott och hälsa om eleverna inte finner något 

intresse.  

 

Således blir det intressant att undersöka lärares perspektiv på omotiverade elevers 

deltagande i idrott och hälsa samt hur lärare arbetar med omotiverade elevers motivation 

till deltagande i ämnet.  

 

Ordet deltagande kan ha olika betydelser beroende på vilket sammanhang det används i. 

I den här studien betyder deltagande, att elever deltar i undervisningen som ges, 

däremot är det inte specificerat om elever deltar aktivt eller mindre aktivt.  

 

Omotiverad och amotiverad kommer ha samma betydelse i studien.   
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2 Syfte och frågeställningar 
I detta avsnitt nämns syfte och frågeställningar, som ligger till grund för studien. Syfte 

och frågeställningar kommer även att beröras och besvaras i resultatet, analysen och 

diskussionen. 

 

2.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur några lärare arbetar med att motivera 

omotiverade elever till att delta i ämnet idrott och hälsa samt att undersöka vilka 

möjligheter och/eller svårigheter som finns gällande motivation av omotiverade elever 

till deltagande i ämnet. Syftet med uppsatsen är även att undersöka hur lärare i studien 

definierar en omotiverad elev i relation till deltagande i ämnet.   

 

2.2 Frågeställningar 

 Hur definierar några lärare en omotiverad elev i relation till deltagande i ämnet 

idrott och hälsa? 

 

 Vad motiverar omotiverade elever till deltagande i ämnet idrott och hälsa utifrån 

några lärares perspektiv? 

 

 Hur arbetar några lärare i idrott och hälsa med att motivera omotiverade elever 

till att delta i ämnet? 

 Vilka möjligheter och/eller svårigheter ser dessa lärare med att 

motivera omotiverade elever till deltagande i idrott och hälsa?  
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3 Bakgrund och Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer olika motivationsbegrepp att beröras samt forskning kring 

motivation och motivationsarbete.  

 

Avsnittet ger en inblick i motivationsbegreppet för att få en förståelse kring motivation 

som begrepp eftersom det framkommer i forskningsdelen och återkommer i teoridelen. 

Forskningsdelen presenteras av tidigare studier kring elevers motivation och deltagande 

i idrott och hälsa. Lärares arbetssätt beskrivs överlag samt mer specifikt med inriktning i 

ämnet idrott och hälsa. Då studien handlar om vad som motiverar omotiverade elever 

samt hur lärare arbetar med att motivera dessa elever, är det av vikt att presentera delar 

kring studier om elevers deltagande samt lärares arbetssätt. Avsnittet är även en viktig 

del i relation till kommande yrkesroll, då omotiverade elevers deltagande är en del av 

arbetet i att motivera eleverna till att delta i ämnet idrott och hälsa.  

 

3.1 Vad är motivation? 

En definition på motivation: 

Motivation handlar om de inre eller yttre krafter som initierar, ger energi åt, styr och 

upprätthåller beteenden (Hassmén, Hassmén & Plate 2003 s 164) 

 

Hedegaard Hein (2012) beskriver att motivation kan vara något som härstammar från en 

enskild individ. Motivationen kan vara genetiskt bestämd och/eller formad från 

individers barndom och tidigare erfarenheter. Vidare beskrivs motivation som ett 

abstrakt begrepp, som omfattar den mänskliga verksamheten och är en förutsättning för 

att kunna prestera. Olika resonemang kan förknippas och jämföras, exempelvis om det 

är bättre att motiveras av yttre och inre faktorer än av att vara processinriktad istället för 

resultatinriktad. Dessutom menar Hedegaard Hein (2012) att motivationen både kan 

påverkas positivt och negativt, exempelvis genom att en individ får uppskattning efter 

en prestation eller att individer tvärtom får en stämpel som säger att andra inte förväntar 

sig att individen skall kunna en viss sak. Problematiken med motivationsbegreppet 

enligt Hassmén et al. (2003) är att det finns vissa missuppfattningar kring begreppet 

motivation, som kan bero på att motivation är ett komplext begrepp men samtidigt ett 

begrepp som alla känner till.  
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3.2 Motivation i relation till läroplan 

I läroplanen för grundskolan och i läroplanen för gymnasieskolan, står det inget om 

motivation utskrivet, däremot kan vissa delar ses i relation till motivation. 

Skolverket (2011a) beskriver skolans mål i grundskolan som bland annat innefattar att 

läraren skall stärka elevernas vilja att lära sig samt ge stöd till elever som har 

svårigheter. I gymnasieskolan beskriver Skolverket (2011b) att elever skall förstå att 

nya kunskaper är förutsättningar för en personlig utveckling. Detta medför att det skall 

finnas en positiv inställning till lärande samt att återskapa elevers inställning som 

tidigare har negativa erfarenheter av skolan. Således skall skolan stärka elevers tro på 

sig själva. Skolans riktlinjer visar att läraren skall organisera och genomföra arbetet så 

eleven ”upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går 

framåt” (Skolverket 2011b s 11). I ämnet idrott och hälsa på gymnasiet skall 

undervisningen enligt Skolverket (2011b) vara utformad så att alla elever kan delta 

utifrån sina förutsättningar. 

 

3.3 Elevers motivation till deltagande i idrott och hälsa 

I den nationella utvärderingen som Skolverket (2005) gjorde 2003, visas lärares 

perspektiv på elevers närvaro i ämnet i idrott och hälsa. I utvärderingen visas skillnader 

mellan grundskolan och gymnasieskolan. Lärare i grundskolan anser att frånvaron inte 

är ett problem i särskilt hög utsträckning medan lärare i gymnasieskolan upplever 

problem med frånvaron i mycket hög grad. Skolverkets (2005) utvärdering visar att 36 

procent av lärare på gymnasienivå i ämnet idrott och hälsa, tycker att frånvaron är ett 

problem i hög eller i mycket hög grad och i gymnasiet är det 13 procent som var 

frånvarande ”den senaste skolveckan” medan det på grundskolan var fyra procent. 

Således visar utvärderingen att lärare på gymnasieskolan upplever en större problematik 

kring deltagandet i ämnet än vad lärare på grundskolan upplever. I relation till 

Skolverkets (2005) utvärdering, beskriver Lake (2001) vad som lockar elever till ämnet 

idrott och hälsa, och menar att elever som attraheras av ämnet upplever utmaningar, 

tävlingar och lagsporter som något positivt, eftersom eleverna får möjlighet till 

utveckling. Däremot visar Lake (2001) på det motsatta, där elever stöts bort av det som 

lockar andra, detta för att elever känner sig inkompetenta, tvingade till att delta och får 

negativ feedback från lärare. De elever som är neutrala i sin inställning till deltagande 

menar att ämnet är ett avbrott från andra ämnen i skolan och att ämnet ger en viss 

kompetens som senare kan användas samt att det finns förutsättningar för att träna.  
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Det som bland annat påverkar hur motivationen ter sig hos elever i undervisningen i 

ämnet idrott och hälsa är enligt Lake (2001) olika miljöer. Exempelvis kan idrott i form 

av tävling stimulera erfarenheter av avkoppling och social bekräftelse för vissa medan 

det för andra i samma miljö kan framkalla känslor av ångest och utanförskap, då elever 

känner kunskapsbrist och otillräcklig i sitt deltagande. Motivation i olika idrotter är en 

komplex företeelse, vilket påverkas och leder till olika följder. Vallerand (2004) redogör 

för att motivationen inte bara är viktig för att tillåta idrottsutövare att uppleva 

tillfredsställelse i deltagande i en aktivitet, utan den självbestämda motivationen hos en 

individ leder till en högre nivå av prestation i deltagande i en aktivitet. Det som främjar 

detta, är framförallt olika former av motivationer, som inre och yttre, som visat sig vara 

effektiva, vilket har lett till glädje och framgång i deltagande i fysisk aktivitet. 

 

Idrott och hälsa är enligt Van den Berghe, Vansteenkiste, Cardon, Kirk och Haerens 

(2014) ett ämne där individer med inre motivationsbeteende är representativt för en stor 

del av eleverna, då de finner aktiviteter som roliga. Likt Vand den Berghe et al. (2014) 

diskuterar Haerens, Aelterman, Vansteenkiste, Soenens och Van Petegem (2015) om 

inre motivation i idrott och hälsa utifrån elevers perspektiv. Det innebär att eleven deltar 

i undervisningen för att det är intressant och roligt. Eleverna kan även vara exalterade 

för att lära sig exempelvis dans, då de sett en video med professionella dansare. Således 

deltar eleven utifrån den inre motivationen, där eleverna förstår varför det är bra för 

dem. Haerens et al. (2015) lyfter även fram den yttre motivationen i relation till 

undervisningen i idrott och hälsa, som bidrar till att elever kan pressa sig själva i deras 

engagemang för att lyckas eller för att inte känna sig skyldiga för att inte delta fullt ut i 

aktiviteten. Vidare beskrivs den yttre motivationen som en press för eleven, då denne 

vill undvika bestraffning och få erbjudna belöningar. I likhet med Haerens et al. (2015) 

beskriver Van den Berghe et al. (2014) om tonåringar, som är motiverade av yttre 

faktorer, vilka lägger fokus i att delta i ämnets undervisning för att inte göra lärare 

besvikna eller för att inte bli utskällda. Vidare beskriver Haerens et al. (2015) studier 

som visar att de elever som har en mer autonom motivation (dvs mer självständiga) i 

ämnet idrott och hälsa, är mer fysisk aktiva, har ett större engagemang och högre 

koncentration. Problematiken i detta ligger i det motsatta, som innebär kontrollerade 

former av motivation. Det kan bidra till negativa konsekvenser som uttråkad, olycklig 

och mindre deltaktighet i idrott och hälsa. Resonemanget kan ses i samband med 
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amotiverade elever, som saknar känsla av sammanhang, samt ser aktiviteter i idrott och 

hälsa som tråkiga och meningslösa. I samband med amotiverade elever beskriver 

Perlman (2015) om studier som visar att amotiverade elever önskar och behöver en 

ökad nivå av psykologiska behov, där stöd i undervisningen bidrar till att eleverna blir 

mer motiverade. I förhållande till det studierna visar, är lärare en viktig del för 

amotiverade elevers utveckling. 

 

En undersökning som Hagger, Chatzisarantis, Hein, Soós, Karsai, Lintunen och 

Leemans (2009) gjort, syftar till att tillämpa och vidga en modell, trans-contextual 

model, vilket är en multiteori som anger processer genom motivation för fysisk aktivitet 

i ett sammanhang i idrott och hälsa, som sedan överförs till sammanhang av 

fritidsaktiviteter. Modellen avser att undersöka motivationen till ett fysiskt aktivt 

beteende och modellen består utifrån tre andra teorier om motivation, Self-

determination Theory, The hierarchical model of motivation och Theory of Planned 

Behaviour. Enligt Hagger et al. (2009) handlar det centrala i modellen om elevers 

upplevelser av det självständiga stöd som fås från lärare. Lärarna i idrott och hälsa 

kommer att påverka elevers självbestämmande eller autonoma motivation i ämnet idrott 

och hälsa. Den autonoma motivationen tvingar individer att bilda avsikter kring sina 

beteenden att delta i fysisk aktivitet på fritiden. Hypotesen som Hagger et al. (2009) 

nämner, är att motivationen ses i ett sammanhang, vilket är en viktig del eftersom det 

leder till elevers självständiga relation till motivationen. Visar elever sin självständiga 

relation till motivationen i exempelvis ämnet idrott och hälsa, kan det beteendet följa 

med ut i elevers fritid och även användas i de sammanhangen, vilket kan ses i samband 

med det livslånga lärandet. Perlman (2015) beskriver det huvudsakliga målet med idrott 

och hälsa, som är att utveckla elever som vill engagera sig i idrott och hälsa, ur ett 

livslångt perspektiv. 

 

3.4 Lärares arbete med motivation 

En viktig del i lärares arbete med motivation enligt Jenner (2004) är att kunna förstå 

elevers dåliga självkänsla och vad deras misslyckanden kan innebära. De elever som har 

dåligt självförtroende förklarar att de misslyckas på grund av sin bristande kompetens 

och förmåga. Det som har en avgörande roll i skapa motivation hos elever och/eller 

upprätthålla motivationen, är lärares förväntningar på elever. Om en lärares förväntning 

är positiv följer ett gott resultat medan en negativ förväntning ger ett negativt resultat. I 



  
 

7 

 

motivationsarbetet som lärare gör i relation till förväntningar, ger de positiva 

förväntningarna på en elev att denne är aktiv och får beröm medan en negativ 

förväntning på eleven bidrar till att denne hamnar i skuggan och får inte samma chanser 

som eleven som har positiva förväntningar på sig från läraren. Enligt Jenner (2004) 

förutsätter motivationsarbetet att lärare är öppna och engagerade i sin roll och basen i 

arbetet är att ha ett gott bemötande. I likhet med Jenner (2004) beskriver Arsić och 

Zrnzević (2013) att lärares engagemang till att motivera eleverna är att göra 

undervisningen intressant för eleverna, för om elever inte finner något intresse är det 

upp till lärare att motivera eleverna till deltagande, exempelvis med hjälp av 

uppmuntrade ord. Om lärare istället använder sig av påtryckningar minskar elevers 

motivation, vilket Legrain, Radel, Sarrazin och Wild (2010) beskriver. Lärare som 

använder kommandon och riktlinjer i sin undervisning, erbjuder enligt Legrain et al. 

(2010) lösningar innan elever själv reflekterat över en uppgift. Detta leder till att elevers 

inre motivation för lärande minskar, eftersom lärare försöker motivera elever genom 

påtryckningar, som hot och kritik, som i sin tur leder till bristande självständighet hos 

elever. 

 

Lärares inflytande på elevers motivation påverkas genom användning av olika 

undervisningsstilar. En annan påverkan på elevers motivation, är hur motiverade lärare 

är, vilket har visats i olika studier enligt Legrain et al. (2010). Detta innebar att elever 

utsattes för lärare med olika motivationsnivåer, och studierna visade att elever var mer 

motiverade när de undervisades av högt motiverade lärare i jämförelse med elever som 

undervisades av mindre motiverade lärare. Effekten av lärares motivationsnivå i relation 

till elevers motivation, kan vara beroende på vilken undervisningsstil lärare använde sig 

av. Legrain et al. (2010) beskriver vidare att den autonomi stödjande stilen (det vill säga 

hur motiverade lärare är i relation till deras undervisningsstil) är tillräckligt, men inte 

nödvändigt, för att påverka elevers inre motivation för lärande. I själva verket kan 

samma effekter på elevers inre motivation framkallas genom att lärare håller sig till sin 

undervisningsstil. I relation till Legrains et al. (2010) tankar kring att lärares 

undervisningsstil påverkade elevers motivation och att den autonoma stilen är 

tillräcklig, beskriver Ntoumanis och Standage (2009) att fördelar finns i det arbete lärare 

gör utifrån den autonoma stilen. Ntoumanis och Standage (2009) lyfter fram att lärare 

som använder sig av stilen, tillfredsställer elevers psykologiska behov, och fördelarna 

att öka motivationen finns både hos lärare och hos elever. Det engagemang lärare visar i 
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undervisningen ligger till grund för elevers motivation och bidrar till positivt beteende 

hos elever.  

 

För att stärka elevers motivation är återkoppling en viktig del och Harper (2009) 

beskriver en digitaliserad muntlig återkoppling, som innebär att elever får återkoppling 

via program som elever känner till, som PowerPoint, och på så sätt uppmuntra eleverna 

till att aktivt engagera sig i sitt lärande. Effektiviteten på den digitaliserade muntliga 

återkopplingen beror till stor del på tekniken, som blir en mer personlig plattform och är 

lätt att använda som ett forum för återkoppling, vilket enligt Harper (2009) främjar 

elevers autonomi, det vill säga självständighet, samt elevers kompetens. Den respons 

eleverna får via digitaliseringen är mer effektiv för att främja elevers engagemang till 

ämnet, än en skriftlig återkoppling. Som Harper (2009) beskriver, har tekniken bidragit 

till ökad uppfattning av kompetens, motivation och självständighet. Fördelarna med 

användning av digitaliseringen, var att elever ombeds att visa kunskap utifrån sin egen 

utveckling i klassrummet. En annan fördel var att elever, som inte annars var villiga att 

engagera sig, fick möjlighet att engagera sig samt att den kreativa användningen av 

tekniken visades för lärare, så att dessa kunde använda sig av den. Dock menar Harper 

(2009) att lärare inte alltid var positiva till den tekniska utvecklingen, trots fördelar med 

den. 

 

3.4.1 Ämnet idrott och hälsa 

Ämnet idrott och hälsa är enligt Arsić och Zrnzević (2013) gynnsamt för att uppnå 

främjandet av fysisk aktivitet bland studenter, och framgången i idrott och hälsa 

undervisningen beror till stor del på elevers motivation. Majoriteten av faktorer som 

påverkar engagemanget till olika fysiska aktiviteter är nära knutna till hur en lärare i 

idrott och hälsa organiserar och genomför undervisningen. De viktigaste faktorerna som 

leder till barns och ungas känsla av tillfredsställelse under fysisk aktivitet är 

motivationsklimat till att arbeta, lärares relation med eleverna, delat ansvar för att 

uppfylla målen och elevers känsla att en lärare är kompetent. Londos (2010) menar 

däremot att det enligt lärare är viktigast att eleverna får uppleva rörelseglädje. I en 

studie som Londos (2010) gjort, beskriver en lärare hur denne sysselsätter de "svaga" 

eleverna och att läraren vill att de "svaga" även ska tycka om aktiviteter i 

undervisningen som uppfattas som tråkiga. Vidare beskrivs lärare i allmänhet, som 

betonar vikten av att eleverna ska tycka det är roligt samtidigt som eleverna får röra på 
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sig, det vill säga att visionen hos lärare i studien är att eleverna ska känna rörelseglädje 

och att alla skall delta i aktiviteten 

 

Vidare i Londos (2010) studie, berättar en lärare hur denna lockar eleverna till 

deltagande med vad som skall komma efter dem har gjort målet med att förbättra 

konditionen utifrån individuellt anpassad träning. Belöningen enligt läraren är att 

eleverna har genomfört målet eller att eleverna får spela bollspel vid nästa tillfälle. Detta 

upplägg menar Londos (2010) signalerar att det finns aktiviteter som är nyttiga och 

aktiviteter som ger "lustkänslor", vilket i det här fallet menas med att bollspel skapar 

glädje medan löpning inte gör det. Således lockar läraren utifrån efterfrågan som 

balanseras upp med utbudet. I det här fallet blir eleverna med erfarenhet från 

tävlingsidrott dominerande, vilket gynnar dessa elever när det exempelvis blir 

konditionsträning, då eleverna gör det de skall för att sedan få spela bollspel nästa 

lektion, vilket enligt Londos (2010) görs för att höja motivationen. 

 

Arsić och Zrnzević (2013) beskriver att lärare inte engagerar elever tillräckligt i idrott 

och hälsa undervisningen, och lärare visar inte förståelse för elevers idéer och förslag 

samt att lärare inte samarbetar tillräckligt med sina elever, vilket är en förutsättning för 

en framgångsrik undervisning. I likhet med Arsić och Zrnzević (2013) beskriver Londos 

(2010) att en valmöjlighet av aktivitet måste fås för att stimulera till fysisk aktivitet, 

både i undervisningen men även för framtiden. Däremot menar Arsić och Zrnzević 

(2013) att lärare behöver bra förberedelser för att skapa ett framgångsrikt genomförande 

av undervisningen, eftersom en förberedd lärare är mer motiverad till att arbeta, villig 

att kommunicera, samtidigt som läraren är beredd att samarbeta med elever, vilket har 

en positiv inverkan på motivationen hos elever. Om lärare istället inte är förberedda kan 

inte motivationsklimatet garantera en bra atmosfär för arbetet i undervisningen. 

Däremot beskriver Londos (2010) om lärare som är omedvetna i relation till 

”idrottshabitus”, där lärare bär med sig värden, utifrån erfarenhet från idrott på fritiden, 

som eleverna skolas efter. Detta sker omedvetet från läraren utifrån träningsbeteende 

från idrott på fritiden till undervisningen i idrott och hälsa. I och med detta för lärare 

med sig krav på eleverna att de i skolan också skall ge allt vad de kan avseende fysisk 

ansträngning. 
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Motivationen reglerar personers beteende och lärande. Utan motivation hos elever 

beskriver Liukkonen (2007) att eleverna inte kommer att lära sig motoriska färdigheter 

och än mindre förvärva en livsstil av fysisk aktivitet och livslångt lärande. Undervisning 

baserat på lärandetypen Core-based, betyder att läraren fokuserar på enskilda elevers 

färdigheter och att elevens lärande är i fokus samt elevers tidigare positiva erfarenheter 

och optimala upplevelser av lärandet. Dessa områden som beskrivs spelar en avgörande 

roll för inlärningsprocessen hos elever, dels för att motivera men även för att inspirera, 

både genom teori och genom praktik. Lärare som använder sig av core-based lärande, 

har som mål att göra den fysiska aktiviteten motiverande och meningsfull för eleverna 

så att elevers inre motivation skall ökas. Sammanfattningsvis menar Liukkonen (2007) 

att motivationen hos elever startar när lärare bygger upp ett positiv lärandeklimat som 

stöttar det individuella lärandet.  

 

3.5 Sammanfattning  

Hassmén et al. (2003) beskriver begreppet motivation som ett svårtolkat och komplext 

begrepp som kan missuppfattas, då det är ett komplext begrepp som alla känner till.  

 

Lake (2001) beskriver att en del elever attraheras av ämnet via dess utmaningar, där 

exempelvis tävlingsidrott kan bidra till avkoppling för vissa medan det för andra kan 

bidra med känslor av ångest, på grund av kunskapsbrist. Vallerand (2004) lyfter även 

fram vikten av den självbestämda motivationen som leder till deltagande i hög grad, 

som även leder till glädje och framgång. Lärares arbete med motivation innebär enligt 

Jenner (2004) att förstå eleverna utifrån deras självkänsla. I ämnet idrott och hälsa är det 

viktigt att lärare engagerar sig och enligt Arsić och Zrnzević (2013) är det lärares ansvar 

att motivera elever som inte finner något intresse för ämnet, exempelvis med 

uppmuntrande ord.  

 

Sammanfattningsvis, i relation till studien och vad tidigare forskning visar, är en 

omotiverad elev, en individ som saknar känsla av sammanhang i en aktivitet och vad 

som motiverar eleverna till deltagande är kan delvis bero på aktivitetsvalet, där valet 

kan framkalla olika känslor hos elever. Således är lärares ansvar av vikt för att motivera 

de omotiverade eleverna genom att göra ämnet intressant. Vidare koppling till teorin 

görs genom motivationens olika stadier, från en amotiverad individ till en individ som 

drivs av inre faktorer.   
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4 Teoretiskt perspektiv 
I det teoretiska perspektivet presenteras teorin, som grundar sig i en modell av Deci och 

Ryan (2000). Målet är att binda samman modellen med resultatdelen i studien för att 

sedan analysera resultatet. 

 

I relation till studien kan lärares upplevelser av omotiverade elevers deltagande i ämnet 

relateras till Deci och Ryans (2000) modell som utgår från underteorin Organismic 

Integration Theory (OIT). Genom de olika typerna av motivation, amotivation, yttre och 

inre motivation, kan elevers motivation till deltagande i ämnet placeras in i modellen.  

Utifrån frågeställningarna kan undersökning, genom Organismic Integration Theory, 

göras på vad som motiverar eleverna till deltagande samt hur lärare arbetar med att 

motivera omotiverade elever till deltagande i ämnet. Genom att arbeta från amotivation 

till inre motivation via yttre motivation, kan lärare förstå innebörden av sitt arbete i att 

motivera omotiverade elever till deltagande i ämnet idrott och hälsa.  

 

4.1 Self-Determination Theory 

Self-Determination Theory (SDT) handlar om motivation i allmänhet och SDT skiljer 

på amotivation, yttre motivation och inre motivation. Enligt Deci och Ryan (2000) är 

teorins ideal att den inre motivationen är i fokus där aktiviteten är målet för att ge en 

inre tillfredsställelse. Den yttre motivationen är istället när en individ gör något utan 

intresse eftersom att handlingen individen gör leder till ett annat mål. Deci och Ryan 

(2000) beskriver vidare att teorin specifikt beskrivs i form av sociala och miljömässiga 

faktorer som underlättar kontra försvagar motivationen.  

 

4.1.1 Organismic Integration Theory 

Organismic Integration Theory (OIT) är en subteori till Self-Determination Theory, där 

OIT behandlar beteende som bygger på yttre motivation och infördes för att i detalj 

beskriva de olika formerna av yttre motivation och kontextuella faktorer som antingen 

främjar eller hindrar internaliseringen och integrationen för beteenden inom den yttre 

motivationen. Enligt OIT bildas fyra typer av yttre motivation, extern, introjekterad, 

identifierad och integrerad motivation. Den externa motivationen kan handla om ett 

löfte om en belöning och beteendet startar genom någon annan medan den 

introjekterade motivationen innebär att individen skapar sitt eget beteende. Den 

identifierade handlar om att individen värderar sitt beteende utifrån en positiv synvinkel, 
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vilket då leder till något önskvärt för individen, det vill säga motivationen är yttre. Den 

integrerade motivationen är också kopplad till den yttre motivationen, och handlar om 

att individen identifierar sig med processen, vilket leder till att individen upplever att 

dennes beteende stämmer överrens med dess värden och behov (Deci & Ryan 2000). 

 

Figur 1. Modifierad bild från Deci och Ryan (2000 s 61) 

 

Indelning av motivation 

Deci och Ryan (2000) visar i Figur 1 en indelning av den mänskliga motivationen, där 

bilden illustrerar Organismic Integration Theorys klassificering av olika typer av 

motivation, ordnade från amotivation vidare till yttre och inre motivation, med avseende 

på den utsträckning i vilken motivationen för ett beteende utgår från en själv. 
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Regulatory Styles (RS) är en uppdelning av motivationen i amotivation, yttre och inre 

motivation. Vidare beskriver Associated Processes (AP) de tillhörande processerna i 

motivationen, som kan beskrivas som en individs upplevelser i processen. Perceived 

Locus of Causality (PLOC) innebär det upplevda sammanhanget i ursprunget till 

upplevelsen av motivation (Deci & Ryan 2000).  

 

Amotivation 

I det vänstra fältet i Figur 1 befinner sig amotivation, där individens tillstånd saknar 

avsikten att agera. Deci och Ryan (2000) beskriver att en individs beteende saknar syfte 

och känsla av sammanhang. Individen upplever även att denne inte har beredskapen för 

att utföra en aktivitet och upplever en låg kompetens i relation till aktiviteten. Hassmén 

et al. (2003) beskriver vidare att amotivation i relation till inlärd hjälplöshet innebär att 

en individ utan motivation upplever brist på kompetens och kontroll. Amotivation är ett 

flerdimensionellt begrepp som delas upp i olika typer, amotivation som ett resultat, 

amotivation i relation till beteende och amotivation i relation till känslor. Den första 

typen, amotivation som ett resultat, innebär enligt Hassmén et al. (2003) att individens 

tänkta strategi ses som en övertygelse, där strategin inte kommer visa det resultat som 

individen önskar. Vidare beskrivs den andra typen, amotivation i relation till beteende, 

som innebär att individen upplever sitt beteende som krävande och väljer därför att inte 

engagera sig. Den tredje typen som Hassmén et al. (2003) beskriver är amotivation i 

relation till känslor, som handlar om att individen känner hjälplöshet och inte har 

kontroll över situationen.    

 

Extrinsic motivation – Yttre motivation 

Mittenspalten i Figur 1 visar den yttre motivationen (Extrinsic motivation) i olika delar 

som är organiserade utifrån deras olika grader av autonomi eller självbestämmande. Den 

yttre motivationen handlar enligt Hassmén et al. (2003) om att individen tränar och/eller 

presterar för att få uppskattning men även att fördelar följs upp av utförandet. Deci och 

Ryan (2000) beskriver i likhet med Hassmén et al. (2003) att en person som har en yttre 

motivation tränar och/eller presterar för att få belöning framförallt av sociala eller 

materiella belöningar, exempelvis i form av priser och pengar. Att förstå de olika stegen 

av yttre motivation och vad som främjar var och en är en viktig del hos lärare enligt 

Deci och Ryan (2000). Författarna poängterar att lärare inte alltid kan förlita sig till att 

det skall vara roligt eller intressant att utföra en aktivitet för eleverna, utan att lärare 
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måste veta hur de skall främja en mer aktiv form av yttre motivation, vilket är en viktig 

strategi för en framgångsrik undervisning. Den yttre motivationen kan enligt Deci och 

Ryan (2000) ske i fyra olika steg, yttre reglering, introjicerad belöning, identifierad 

belöning och integrerad belöning.  

 

External regulation – Yttre reglering 

Den minst autonoma motivationen i den yttre motivationen, är yttre reglering (External 

regulation) och beteendet inom den yttre regleringen beskrivs enligt Deci och Ryan 

(2000) som ett utförande för att tillfredsställa en extern efterfrågan eller få en externt 

påtvingade belöning. Det vill säga att individer utför aktiviteter utefter yttre belöningar 

och/eller straff.  

 

Introjection – Introjicerad reglering 

En annan typ av yttre motivation är introjicerad reglering (Introjection), som beskriver 

en intern reglering där egot hos individen är inblandat och fokus ligger i att godkännas 

av sig själv och/eller andra. Syftet är också att undvika skuldkänslor eller ångest för att 

uppnå godkännandet av sig själv och känna stolthet i sitt utförande. Deci och Ryan 

(2000) nämner ett exempel för att öka eller bibehålla sin självkänsla, som görs genom 

att individen visar engagemang i sitt ego och utför aktiviteten utifrån sitt eget tänkande.  

 

Identification – Identifierad belöning 

Identifierad belöning (Identification) är en mer självbestämmande form av yttre 

motivation. Deci och Ryan (2000) beskriver individer som identifieras med den 

personliga betydelsen av ett beteende och således har individen accepterat sin egen 

reglering. Ett exempel är en pojke som memorerar stavningslistor (det vill säga olika 

ord på en lista) eftersom han ser det som relevant och värderar det som ett livsmål och 

har identifierat värdet av inlärningen.  

 

Integration – Integrerad reglering 

Vidare beskriver Deci och Ryan (2000) den mest självständiga formen av yttre 

motivation, som är Integrerad reglering (Integration). Integrationen sker när 

identifierade bestämmelser likställs med jaget, vilket sker genom självrannsakan hos 

individen. Individen gör en sammanställning av sina mål och ser om de överensstämmer 

med sina värden och behov.  
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Instrinsic motivation – Inre motivation 

Spalten längst till höger i Figur 1 visar den inre motivationen (Instrinsic motivation), 

som betonar motivationen ur en självbestämd aktivitet. Deci och Ryan (2000) menar att 

individen upplever ett intresse i aktiviteten och njuter av att vara en del av aktiviteten 

samt att individen känner en inre tillfredsställelse. Däremot poängterar Deci och Ryan 

(2000) att det inte betyder att de yttre motivationerna blir mer interna när de omvandlas 

till inre motivation. Likt Deci och Ryan (2000) diskuterar Hassmén et al. (2003) att den 

inre motivationen handlar om att uppleva glädje vid en aktivitet samt att känna sig 

tillfredsställd efter utförandet. I den inre motivationen upplevs känslor i form av glädje, 

njutning och avslappning samtidigt som det negativa hålls utanför, det vill säga att 

individen fokuserar på utförandet. Vidare beskriver Deci och Ryan (2000) en strategi 

inom den inre motivationen som innebär att aktiviteter utförs av ett intresse hos 

individen samt att en glädje skapas av aktiviteten i sig. Om det inte finns någon yttre 

anledning till att göra en aktivitet poängterar Deci och Ryan (2000) att det kommer 

finnas en inre motivation som till slut driver individen till att genomföra aktiviteten, 

eftersom ju mer tid som tillbringas med ett mål i en uppgift, desto mer blir individen 

själv motiverad till att göra uppgiften i aktiviteten.  

 

Enligt Hassmén et al. (2003) består den inre motivationen av tre typer, inre motivation 

för att lära sig och nå kunskap, där fokus är nöjet att lära sig när individen deltar i en 

aktivitet. Inre motivation för att uppnå något innebär att tillfredsställelse och nöje är i 

fokus för deltagande i en aktivitet för att försöka uppnå och skapa något samt att 

överträffa sig själv. Fokuset ligger inte på prestationen utan snarare på ansträngningen i 

sig och försöket till att uppnå något som är bättre än vad individen tidigare uppnått. 

Vidare beskriver Hassmén et al. (2003) om den tredje och sista typen, inre motivation 

för att uppleva stimulans, vilket innebär att uppnå positiva sinnesupplevelser genom att 

delta i en aktivitet.  

 

4.2 Motivation på olika nivåer 
Amotivation, yttre och inre motivation finns på tre olika nivåer situationsnivå, 

kontextuell nivå och global nivå. 
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Situationsnivån handlar enligt Vallerand (1997) om individens motivation som upplevs 

i en situation, där individen är engagerad och är ”här och nu”. Denna 

situationsmotivation kan bland annat påverkas av sociala faktorer som belöning, 

tidsgränser och övervakning. Fokus i tävlingssammanhang ligger på att vinna över 

andra, och inte på uppgiften i sig, vilket kan påverka den inre motivationen negativt.  

 

Motivation på den kontextuella nivån innebär enligt Vallerand (1997) att en individ har 

en motivation för ett specifikt område och som omfattar vissa typer av aktiviteter, som 

arbete, studier och idrott. Det som påverkar den kontextuella nivån är sociala faktorer, 

som idrottsledare, tränare, och deras ledarstil samt typ av instruktioner. Om en tränare 

eller ledare har en stil som omfattar fokusering på resultat istället för process, samt att 

stilen är kontrollerande, kan det medföra att den inre motivationen hos idrottaren är 

lägre. Däremot menar Vallerand (1997) att ett beteende som grundas på yttre belöningar 

skapar en utveckling för individens yttre motivation, framförallt från typerna yttre och 

introjicerad reglering samt amotivation. En annan faktor som kan vara betydelsefull för 

den kontextuella nivån är motivationsklimatet. Det är viktigt att skapa ett 

motivationsklimat som uppmuntrar till att delta och utvecklas genom aktiviteten, och 

inte bara ha fokus på att vinna över andra.  

  

Vallerand (1997) beskriver motivation på den globala nivån som omfattar motivation i 

relation till omgivningen, det vill säga att en individs motivation är generell och 

individen har en viss typ av motivation i samspel med omgivningen. Det som påverkar 

motivationen på den globala nivån är globala sociala faktorer, exempelvis individers 

levnadsmiljö eller också individers attityder som finns i samhället gentemot aktiviteten 

som individer deltar i.  

 

4.3 Motivationsklimat 

Hassmén et al. (2003) beskriver två typer av motivationsklimat, ett resultatorienterat 

motivationsklimat och ett process- eller inlärningsorienterat motivationsklimat. Ett 

resultatorienterat motivationsklimat visar sig vara en framgång, där individen först och 

främst ska besegra andra, och individers prestationer bedöms i relation till andra 

individers prestationer. Ett exempel kan vara att fråga ett barn vem som vann 

fotbollsmatchen, vilket sänder signaler att det som är av betydelse, är resultatet, vinst 

eller förlust. I likhet med Hassmén et al. (2003) beskriver Vallerand (1997) till exempel 
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att om en förälder frågar sitt barn om det vann eller förlorade i matchen, kommer 

föräldern skapa ett klimat som bestäms av yttre faktorer. De som har en viktig roll i att 

skapa ett gott motivationsklimat är framförallt ledare, lagmedlemmar och föräldrar.  

 

Hedegaard Hein (2012) anser att den motivation som en deltagare har, kan motiveras 

utifrån olika faktorer. Vidare beskriver författaren att en ledare inte kan motivera 

deltagare om det finns begränsningar i miljön, däremot kan ledaren skapa 

förutsättningar för deltagares motivation. Ett exempel är att öka motivation genom yttre 

motivationsfaktorer som mutor. Däremot menar Hedegaard Hein (2012) att ledare, i sin 

ledarskapsuppgift, måste skapa betingelser som deltagare ser meningsfullhet med, som i 

sin tur ökar deras tillfredsställelse. Således bör motivationen uppfattas som något inre, 

vilket innebär att individer handlar utifrån inre motivationsfaktorer istället för yttre 

motivationsfaktorer. I relation till ämnet idrott och hälsas undervisning menar Ekberg 

(2009) att lärare skall skapa ett behagligt och stimulerande lärandeklimat som är grundat 

på inre motivation. Detta medverkar till att eleverna kan vara fysiskt aktiva i mer än 

hälften av lektionstiden, vilket leder till att eleverna får möjlighet att bli kompetenta och 

hålla sig i fysisk form.  
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5 Metod 
I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet av arbetet. Totalt har sex intervjuer gjorts 

med verksamma lärare i ämnet idrott och hälsa. 

Intervjuguide finns i Bilaga B. 

 

5.1 Urval 

Undersökningen genomfördes på två skolor, en gymnasieskola och en högstadieskola, i 

en kommun i Skåne Län. Intervjuerna skedde med lärare som är verksamma inom 

ämnet idrott och hälsa, både på högstadie- och gymnasienivå. Urvalet blev ett 

bekvämlighetsurval, som enligt Denscombe (2009) bygger på forskarens bekvämlighet. 

Samtidigt beskriver Denscombe (2009) att forskare oftast väljer mellan två alternativ, 

vilket till slut blir ett bekvämlighetsurval. Eftersom forskares processer där tillgång och 

tid är begränsad, uttrycker Stake (1995) att om möjlighet finns, så bör forskare välja det 

lättåtkomliga. Däremot menar Bryman (2011) att en generalisering inte kan göras av 

resultatet, eftersom det inte framkommer vilken population detta stickprov är 

representativt för. 

 

5.2 Genomförande 

Metoden för studien genomfördes med en kvalitativ metod i form av intervjuer med sex 

lärare. Inom de kvalitativa metoderna är intervjuer vanligast enligt Eliasson (2013) och 

upplägget på intervjuer kan variera, där intervjuerna antingen är strukturerade eller 

mindre strukturerade beroende på situationen. De kvalitativa intervjuerna används när 

en tydligare förståelse skall skapas och en mer djupgående information hittas. Vidare 

beskriver Denscombe (2009) att intervjuer omfattar en rad antaganden och kunskaper 

om situationen. Fördelarna med kvalitativa metoder enligt Eliasson (2013) är att det fås 

tillfälle till sammanhang som kräver förståelse och som inte är uppenbart på en gång 

samt att metoden är flexibel, eftersom denne är anpassningsbar utefter situationen. En 

annan fördel är att den kvalitativa metoden kommer åt informationen som den 

kvantitativa inte gör på samma sätt, exempel företeelser som är svåra att kvantifiera, det 

vill säga fastställa mängden av. Denscombe (2009) poängterar även att fördelen med 

intervjuer är att forskaren får insikt i människors åsikter, uppfattningar, känslor och 

erfarenheter. Intervjuerna som gjordes var av semi-strukturerad karaktär, som enligt 

Denscombe (2009) är en flexibel intervju som ofta används när deltagarna utvecklar 

sina idéer samt att flexibilitet finns i frågornas ordningsföljd. Vidare används semi-
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strukturerade intervjuer i fall där en intervjumall används, där ämnen och frågor ska 

ställas, vilket Kvale (2009) beskriver.   

 

I denna undersökning genomfördes intervjuer av sex lärare för att samla in empirin. 

Intervjuer gjordes för att få en djupgående syn kring hur lärare arbetar med att motivera 

omotiverade elever till deltagande i idrott och hälsa, samt i likhet med de fördelar som 

Eliasson (2013) och Denscombe (2009) nämner. När undersökningen gjordes, togs det 

först mejlkontakt med lärare på de aktuella skolorna. Väl ute på skolorna mötte jag 

lärarna som skulle vara med i undersökningen och en kort presentation om mig själv 

samt undersökningens syfte gjordes innan intervjuerna började. Intervjuerna ägde 

antingen rum mellan lektionstid eller efter avslutad arbetsdag. Under intervjuerna 

skapades en del diskussioner, och i relation till intervjuguiden, ställdes inte alla frågor 

till alla deltagande lärare eftersom underfrågorna var som stöd till huvudfrågorna. 

Samtliga intervjuer som gjordes spelades in på iPad via appen ”Audio Memos” och 

kommer efter studiens slut att raderas. Inspelning gjordes för att underlätta arbetet i 

redovisning av resultat, analys och diskussion. Efter att intervjuerna gjordes, skedde 

transkriberingen och transkriberingen fullgjordes inom några dagar efter avslutad 

intervju. Intervjuerna varade mellan 20 och 45 minuter, vilket genererade 16 sidor 

transkriberad text.  

 

5.3 Validitet och reliabilitet 

Enligt Eliasson (2013) behöver en undersökning ha en hög reliabilitet och validitet för 

att den skall vara trovärdig. 

 

5.3.1 Validitet 

Validitet enligt Hastie och Hay (2012) innebär att vi mäter det vi vill mäta och Eliasson 

(2013) sammanfattar validitet, som svar på frågan: Kan vi räkna med att 

undersökningen är giltig – att den verkligen mäter det vi vill att den ska mäta? 

(Eliasson 2013 s 16), vilket belyser en viktig del i validiteten, som är beroende av vad 

undersökningen mäter. Detta är en förutsättning för att skapa en hög validitet samt att 

validiteten aldrig kan bli högre än reliabiliteten. Vidare beskriver Bryman (2011) att 

validitet innebär bedömningen av de slutsatser som genererats från en undersökning, 

och om dessa hänger ihop eller inte. I insamlingen av empirin är det enligt Eliasson 

(2013) viktigt att informationen som samlas in är sann, vilket har en avgörande roll för 
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en vetenskaplig trovärdighet i undersökningen. Validitet i relation till min studie kan ses 

till vad resultatet blir i förhållande till undersökningens intervjufrågor, syfte och 

frågeställningar. Mäter undersökningen det den skall mäta, kan ses i relation till de olika 

delarna, där resultatet kan kopplas till syfte och frågeställningar. 

 

5.3.2 Reliabilitet 

Reliabilitet enligt Hastie och Hay (2012) är om vi mäter det vi gör på ett trovärdigt sätt. 

Eliasson (2013) beskriver vidare att reliabiliteten handlar om vi kan göra en 

undersökning upprepande gånger och då få samma resultat. Reliabilitet svarar på frågan: 

 

Kan vi lita på att undersökningen ger samma resultat, om vi upprepar den under så likartade 

förhållanden som möjligt? (Eliasson 2013 s 14) 

 

Eliasson (2013) menar att desto mer resultatet går att lita på, desto högre blir 

reliabiliteten i undersökningen. En hög reliabilitet är viktig, i den mån att andra kan 

kontrollera data från undersökningen som gjorts och därmed se undersökningens 

slutsatser. Reliabiliteten i relation till min undersökning kan jämföras med hur 

undersökningen genomfördes. Eliasson (2013) beskriver att undersökningen kan göras 

igen om den upprepas under liknande förhållande. Något att ta hänsyn till är att de som 

intervjuas, är lärare på både högstadie- eller gymnasienivå. Görs en liknande 

undersökning kan resultatet inte bli detsamma, eftersom det beror på vilka lärare som 

deltar och vilken syn de har gällande omotiverade elever samt hur deras eget sätt att 

arbeta med det spelar roll i ämnets undervisning. Detta kan ses i samband med Brymans 

(2011) tankar kring generalisering.  

 

5.4 Etiska aspekter 

De etiska aspekterna är riktlinjer för hur forskning skall gå till och Vetenskapsrådet 

(2002) beskriver utifrån individskyddskravet som delas upp i fyra huvudkrav 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa 

måste tas hänsyn till vid bland annat en kvalitativ undersökning.  

 

Informationskravet beskriver Vetenskapsrådet (2002) som en information till deltagarna 

med undersökningens syfte. Lärarna kontaktades i god tid innan undersökningen 
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gjordes och i kontakten lyftes undersökningens syfte fram (Se informationsbrev i Bilaga 

A).  

 

I kontakten med ansvarig lärare belystes den fria medverkan till undersökningen, vilket 

ses i samband med Samtyckeskravet, som innebär att individerna inte skall känna sig 

tvingade till att delta i undersökningen (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) är konfidentialitetskravet att individerna skall vara 

anonyma i undersökningen och att informationen som fås genom undersökningen, skall 

behandlas konfidentiellt. Vidare beskriver Vetenskapsrådet (2002) kring nyttjandekravet 

som handlar om att insamlade uppgifter endast får användas till forskningsändamålet. 

Innan intervjuerna genomfördes fick lärarna information om att intervjuerna behandlas 

konfidentiellt samt att de insamlade uppgifterna endast kommer behandlas i relation till 

undersökningen. 
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6 Resultat 
I denna del presenteras resultatet från den insamlade empirin. Strukturen är uppbyggd 

efter frågeställningarna.  

 

Resultatet i studien visar att en omotiverad elev kan betyda allt från elever som inte 

lyssnar till dolt handikapp, där lärares arbetssätt och vad som motiverar elever är 

överlag att skapa relationer. Svårigheterna med motivationsarbetet är lärares tid samt 

klassers storlekar.  

 

6.1 Hur definierar några lärare en omotiverad elev i relation till 

deltagande i ämnet idrott och hälsa 

När lärare definierar en omotiverad elev i relation till ämnet och till ämnets 

undervisning, visar det sig att definitionerna går isär och flera olika tankar uppkommer. 

Det är allt från elever som inte lyssnar vid instruktioner, till ombyte eller ett dolt 

handikapp. Läraren uttrycker sig genom att denne inte vet utan måste fråga eleverna, för 

läraren inte kan förutse om eleven är omotiverad eller inte:  

 
L5: Jag tänker huruvida en elev är omotiverad eller inte kan jag ju inte veta riktigt utan 

att ställa frågan […] det kan ju handla om motivation men det kan ju också handla om till 

exempel om andra saker som gör att man inte deltar… så det enda sättet att ta reda på det 

är att fråga eleverna. 

 

Läraren poängterar även att eleverna inte skall känna sig utfrågade i relation till 

undervisningen utan snarare fråga på ”tu man hand” för att kunna få en dialog med 

eleven. Vidare beskriver en annan lärare att prata på ”tu man hand” kan göra att 

eleverna öppnar sig och förklarar varför de inte deltar i undervisningen. Läraren 

beskriver även att omklädningsrummen är en stor orsak till varför vissa elever inte 

deltar, vilket en annan lärare också beskriver. Däremot beskriver lärarna att de har 

möjlighet att erbjuda eleverna att byta om i enskilda rum, för att de skall kunna delta i 

undervisningen: 

 
L4: Så det är en sak att vi kan erbjuda och att vi har möjlighet att de får byta om i eget… 

det tycker jag är BRA… det är många, det är nästan någon i varje klass som går in och 

vill va själv… så det är ändå bra att vi kan erbjuda det. 

 

Läraren beskriver också att det har blivit mer elever som byter om enskilt sedan 

tekniken varit i framkant, framförallt när elever idag har telefoner på sig.  
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En annan synpunkt som lyfts fram är första bemötandet av läraren, och en lärare 

beskriver när denne fick ta över en klass: 

 
L6: Det kan va att det har och göra med hur man fick första bemötandet av läraren… jag 

har varit med och tagit över klasser där de vid överlämning sagt att den här tjejen eller 

killen kommer inte… och sen så när man har börjat träffa den här tjejen och killen och 

liksom börjat intressera sig om något som de gör på fritiden eller man får en liten kontakt 

och helt plötsligt så kommer de till idrotten… och är med. 

 

Vidare beskriver läraren att det handlar om att ta kontakt med eleverna och ta reda på 

varför de är omotiverade och vad det kan handla om, för att sedan hitta ett 

tillvägagångssätt. Ett tillvägagångssätt som en annan lärare nämner är att få eleven att 

lita på läraren och förklara för den omotiverade eleven att undervisningen är en 

variation av moment och att anpassning sker efter elevers behov. Eftersom det kan vara 

där ”skon klämmer”, då eleverna kanske haft en dålig erfarenhet sedan tidigare och att 

eleverna ofta inte tycker om att spela fotboll eller bollsporter generellt. 

 

Sammanfattningsvis definieras en omotiverad elev som en elev som inte lyssnar på 

instruktioner, har ett dolt handikapp eller att det finns svårigheter vid ombyte innan 

undervisningen. Lärarnas åsikter går isär gällande en omotiverad elev, däremot 

beskriver flertalet av lärarna vikten av att ta kontakt med eleverna samt att skapa en 

relation för att skapa ett förtroende för eleven.  

 

6.2 Vad motiverar omotiverade elever till deltagande i ämnet idrott 

och hälsa utifrån några lärares perspektiv? 

6.2.1 Omotiverade elevers deltagande i ämnet 

Fem av sex lärare ansåg att det var vanligt att omotiverade elever deltog i 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa, medan en av sex ansåg att det absolut fanns 

omotiverade elever som inte deltog i undervisningen. Denne lärare menade att varje 

lektion fanns det mer eller mindre motiverade elever, vilket kunde bero på val av 

aktivitet: 

 
L5: Vi försöker även lyssna på eleverna så de får chans att säga vad de vill göra och ta 

hänsyn till vad de vill göra […] försöka ge lite verktyg att är det någon lektion där du inte 

känner att du är motiverad på grund av aktiviteten i sig så får man försöka göra det 

ändå… och sen nästa lektion kanske det är en lektion där du lättare kan hitta motivation 

och tänka så för att i slutändan ska personen nå sitt mål i idrottsämnet. 
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Val av aktivitet, som en anledning till att inte delta, nämner en av de lärare som inte 

anser sig ha något problem med deltagandet. Denne ger exempel på musik och rörelse, 

där vissa elever inte vill vara med, och då inte är mogna nog för exempelvis närhet. 

Några av de fem lärarna ansåg att det fortfarande finns några enstaka elever som inte 

deltar. Däremot menar en av lärarna att det inte är ett problem. En av de fem lärarna ger 

en aspekt att omotiverade elever oftast är ombytta och deltar men kanske inte är 

”jätteaktiva” och menar vidare att: 

 
L3: När man inte tittar då… så ser de sin chans och möjlighet att kunna göra något annat 

så brukar de oftast försöka ta den chansen att göra något annat.  

 

En annan aspekt som en lärare ger är att det i dennes undervisning ”smittar” av sig att 

delta i undervisningen i idrott och hälsa snarare än att ”smitta” av sig till att inte delta. 

Läraren ger exempel på vad som kan ligga bakom det höga deltagandet och menar att 

positivitet är en sådan faktor: 

 
L4: Mycket tycker jag är positiv och som lärare att man ger de mycket beröm och ser 

de… det är svårt… du såg nu när vi hade åttorna, de är 60 elever… huh… alltså det är 

knappt man hinner med men att vi ändå försöker som grupp och berömma de och se det 

på det viset.  

 

Läraren trycker på miljön i undervisningen som en viktig faktor för att positiviteten 

skall smitta av sig på eleverna för att de skall bli positiva till att delta i undervisningen. 

En annan lärare som inte anser sig ha problem med deltagande elever i undervisningen, 

pekar på att de också jobbar med miljön i undervisningen. Det läraren poängterar är att 

skapa en miljö där det är ok att inte vara duktig samtidigt som läraren på andra hållet får 

arbeta med de elever som är duktiga, och att de duktiga eleverna inte skall känna sig 

utpekade i undervisningen. Läraren anser att denne har de flesta med sig, men påpekar 

också att det finns de som faller utanför.  

 

6.2.2 Omotiverade elevers motivation till deltagande i ämnet 

Lärarna har en gemensam syn på vad som kan motivera de omotiverade eleverna till 

deltagande i ämnet. De flesta av de sex intervjuade lärarna anser att det handlar om att 

skapa och bygga relationer samt att ha en dialog med eleverna. En av lärarna beskriver 

att kontakten är viktig att skapa eftersom lärare kan bygga kontakten utifrån varje elev 

eftersom ”alla är helt olika och står på olika nivåer”. Vidare beskriver en lärare vikten 

av individnivå, och synen utifrån elevers behov: 
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L1: Att försöka hitta någonting som den vill köpa, någon liten tråd… ja och hitta någon 

liten tråd att spinna vidare på…  

 

Läraren poängterar också vikten av att hitta något hos individen som den känner att 

denne kan utveckla. Ytterligare en lärare lägger fokus på elevers utveckling, där fokus 

ligger på att eleven får jobba utifrån små mål som skall uppnås och om eleverna når 

dessa mål, menar läraren att det stärker elevens självkänsla och eleven känner sig duktig 

och på så sätt vågar ta större kliv i sin utveckling. Enligt läraren är det viktigt att: 

 
L3: Eleven hittar ett tydligt syfte och att eleven kan sätta upp tydliga mål som den kan 

jobba med och att relationen återigen är viktig.  

 

Delaktighet är en annan aspekt som lyfts av en lärare i vad som motiverar de 

omotiverade eleverna till deltagande i ämnet. Delaktigheten kan ske i planeringen av 

aktiviteterna för att stimulera eleverna till att få ta del av aktiviteter som passar dem. 

Däremot poängterar läraren att ett tankesätt försöker utformas hos eleverna, nämligen 

att eleverna även får göra saker som de kanske inte tycker är roligt för att sedan nästa 

lektion få ta del av en aktivitet som passar dem, vilket menas med att eleverna får 

belöning när de utfört något som är mindre roligt. Ibland menar läraren att eleverna inte 

vill visa upp sig för klasskamraterna eller visa upp sin ”dåliga” sida, vilket leder till att 

läraren får vara flexibel och överväga om denne skall ”pusha” eleven till att genomföra 

aktiviteten eller inte. Lärare 5 menar att det är en ”otroligt fin balansgång”. Det innebär 

att en relation måste finnas innan läraren vet om denne kan ”pusha” eller inte ”pusha”. 

En annan lärare beskriver också balansgången med att driva på en elev eller inte i olika 

situationer: 

 
L4: Är det dans så är det ibland killar som det riktigt knyter sig. De vill verkligen inte 

dansa men då behöver de inte visa upp för alla när det är dags… De kan göra det för bara 

oss eller filma det eller sig själv…  

 

Vidare uppstår diskussion om det blir till en vana för eleverna om de inser att det finns 

alternativ när de inte känner sig bekväma i en aktivitet. Läraren anser att eleverna inte 

alltid skall bli räddade, att ”slipper du det, då slipper du det”. Snarare påpekar läraren att 

eleverna ibland lyckas och att om eleverna blir peppade och får feedback så växer de 

med sin uppgift. Det gäller att hitta en mellanväg, där läraren menar att den känslan 

finns inom en, där denne vet när den skall ”pusha” eller inte ”pusha”.  

 

Läraren beskriver ett exempel som omfattar en elev med funktionsnedsättning som är 

omotiverad till att delta i undervisningen, då hen har svårt för idrotten och med sin 
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motorik. Även om eleven är omotiverad till att delta, så är denne ombytt och med i den 

ordinarie undervisningen med sina klasskamrater. Är aktiviteten innebandy, får eleven 

exempelvis en egen bana att dribbla med bollen och gör det i sin egen takt medan 

klasskamraterna gör samma övning på en annan bana bredvid. Klasskamraterna är enligt 

läraren snälla mot eleven och inser att det tar extra tid att utföra olika aktiviteter. 

Läraren har skapat ett klimat där klasskamraterna accepterar varandra för vilka de är 

samt att de har förståelse för eleven med funktionsnedsättning, vilket har medfört att 

eleven växer i undervisningen eftersom eleven märker att ”det är okej att jag gör detta i 

min takt”.  

 

Läraren berättar att denne är mänsklig och ser elevens begränsningar, att eleven kanske 

inte behöver vara med på friluftsdagen, som är att spela innebandyturnering med alla 

elever i samma årskurs. Däremot ger läraren eleven möjlighet att delta på annat sätt, 

exempelvis genom att vara ombytt med klubba och vara med i båset och ”peppa” sina 

klasskamrater. Läraren betonar dock att om eleven vill vara med på 

innebandyturneringen, får den det. Däremot finns det stunder där läraren inte kan 

”locka” eleven till att delta men att det nästa lektion går att ”locka”: 

 
L4: Man kan heller inte vända sig ut och in och bara du ska vara med till varje pris, varje 

lektion för det funkar inte med de som har de här diagnoserna och har starka behov…  

 

För att arbeta förebyggande beskriver läraren att klimatet är en viktig grundsten för att 

eleverna skall känna trygghet.  

 

6.2.3 Sammanfattning 

Det som kan motivera de omotiverade eleverna enligt merparten av lärarna är att skapa 

och bygga relationer genom att föra dialoger med eleverna. Enligt en lärare handlar det 

om att hitta något hos varje individ som går att utveckla. Några lärare beskriver även val 

av aktivitet som kan locka de omotiverade eleverna att delta i undervisningen, där 

miljön i klassrummet också är en viktig aspekt i att få med sig de omotiverade eleverna 

i undervisningen.  
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6.3 Hur arbetar några lärare i idrott och hälsa med att motivera 

omotiverade elever till att delta i ämnet? 

6.3.1 Lärares arbetssätt 

När frågan på vilket sätt lärarna arbetar med att motiverar omotiverade elever, var 

lärarna överlag överrens med vissa undantag. Några av lärarna valde att se arbetssättet 

utifrån kurs- och ämnesplan i ämnet, där lärarna hade fokus på att eleverna skulle jobba 

utifrån individuella mål och på så sätt anpassa undervisningen efter elevers behov. En 

lärare beskriver anpassningen som en väg att göra undervisningen mer intressant för 

eleven: 

 
L3: Men så kan man alltid vinkla […] man kan vinkla det på ett sådant sätt att det blir 

mer intressant för den här eleven… även om man inte gillar idrottsämnet så tror jag ändå 

att alla elever har någonting de tycker är roligt, någonting som de känner att de kan 

förbättra. 

 

En av de andra lärarna lägger vikten på att se individen och dess intressen för att kunna 

skapa en dialog med eleven för att plocka fram dennes känslor att uttrycka sig vad 

eleven gör på fritiden, så att läraren sedan kan koppla det till idrott och hälsa ämnet och 

på så sätt få eleven att få upp intresset för ämnet. När läraren har en relation till eleven 

och kan föra en dialog med eleven menar en annan lärare att denne kan prata om hur 

eleven kan uppnå målen i relation till det som står i ämnesplanen, vilket leder till att 

läraren lägger fokus på vad som skall uppnås i ämnet utav eleven. Således blir det ett 

målstyrt arbete i påverkan på elevens motivation. Läraren poängterar att målen är i 

fokus och att en ständig dialog med eleven bör ske: 

 
L5: Och det är ju att man pratar om mål som ska uppnås och ser på vägen fram och inte 

fastnar att titta på misslyckanden som har varit, som gör att man står där man står idag 

utan försöker hitta möjliga vägar fram och att man då pratar om hur det ska bli möjligt.  

 

Det viktiga i processen enligt läraren är att ta sig tid för varje elev och försöka få eleven 

att förstå ens arbete och att läraren bryr sig om eleven och att denne skall klara målen i 

ämnet idrott och hälsa.  

 

En annan lärare ser arbetssättet ur en annan synvinkel och ger exempel på hur denne 

arbetar för att få med sig alla i undervisningen och berättar att eleverna i årskurs åtta, 

har olika teman, exempelvis friskvårdstema, där grunderna ligger i fokus till en början i 

undervisningen. Vidare beskrivs ett exempel i spel som bedrivs i undervisningen, där 

läraren också börjar med att visa grunderna för alla elever och läraren poängterar att 
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ingen skall komma in i undervisningen på gamla meriter. De ”duktiga” eleverna menar 

läraren får en annan arbetsroll när de lär ut grunderna: 

 
L2: Här försöker vi ju börja på den nivå så att alla de som är duktiga förstår att de istället 

får hjälpa till för att vi ska skapa en trygg och bra miljö för alla. 

 

På skolan berättar läraren att en positiv bild av ämnet idrott och hälsa finns, vilket bidrar 

till att många elever är med i undervisningen. Samtidigt beskriver läraren att de har 

jobbat utefter det, för att försöka få med sig alla elever i undervisningen i idrott och 

hälsa.  

 

Medel och motiv till omotiverade elevers deltagande 

Lärares åsikter går både ihop och isär gällande vilka medel och/eller motiv som kan 

motivera omotiverade elever till deltagande i ämnet idrott och hälsa. Det livslånga 

lärandet genom hälsa, beröm, glädje och betyg var några exempel som lyftes fram via 

intervjufrågan. Alla lärare nämnde betyg som en motivator, dock fanns det skilda åsikter 

i hur mycket betygen var en motivator för omotiverade elever. En lärare beskriver att 

betygen motiverar många samtidigt som betyg kan dra ner en del elever, framförallt i 

relation till bedömning i simning: 

 
L6: Fixar du inte simningen så har du ett F… och då kan ju många känna då att vad gör 

det då om jag anstränger mig mitt yttersta men jag löser inte simningen och jag kanske 

inte är riktigt motiverad till att lösa den heller… då skiter jag i hela idrotten. 

 

På det viset menar läraren att andra delar i idrott och hälsa undervisningen inte blir värt 

något för eleverna. Samtidigt beskriver läraren att det livslånga lärandet kan vara en 

motivator, i den mån att eleverna ”knäcker nöten” i en aktivitet och finner den intressant 

och rolig, vilket då kan motivera eleverna vidare. Det livslånga lärandet skall 

medvetandegöra eleverna att se ämnet som något de kommer ha nytta av hela livet 

enligt en annan lärare. Även om eleverna inte ser sambandet med undervisningen och 

livet efter skolan, så kommer eleverna göra det senare och på så sätt är det bra att 

eleverna har ”lite på benen”. Däremot beskriver läraren att det inte får bli ”för mycket 

pekpinne” med instruktioner om vad som gäller och inte gäller samt vad som skall göras 

eller inte göras, utan istället medvetandegöra eleverna att det är ett ämne för livslångt 

lärande. Dock poängterar läraren att betyget också används som motivator då elever vill 

ha ett bra betyg i ämnet idrott och hälsa. I likhet med lärarens uttalande beskriver en 

tredje lärare att denne kan motivera med betyg. Däremot beskrivs fokuset vara att skapa 
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trygga miljöer där eleverna känner att de duger och att läraren ser alla elever och har en 

dialog med dem för att få dem motiverade.  

 

Kontakten med eleverna är en grundsten i motivationsarbetet menar en fjärde lärare, där 

det handlar om att eleverna skall bli sedda i undervisningen och få feedback. En annan 

punkt är att föräldrakontakten är viktig, då kontakten kan hjälpa läraren i arbetet att 

stötta eleven till undervisningen i ämnet och således få fram det inre hos eleverna i 

deras motivation till ämnet. Däremot beskrivs eleverna som ligger mellan F och E, där 

betygen inte får något utslag i motivationsarbetet, eftersom eleverna ”skiter i vilket”. 

Lärarens upplevelse är att det inte är svårt att få E i idrott och hälsa, då det krävs att 

eleverna byter om, gör sitt bästa och är med i alla moment. Dock är det simningen som 

är en begränsande faktor, där det enligt läraren blir tufft att få ett betyg om eleven inte 

klarar momentet. Däremot kan en annan motivationsfaktor komma till användning i 

relation till betygen: 

 
L4: De får mycket vägledning av studie- och yrkesvägledaren… då kan det bli så att de 

behöver 10 poäng för att komma in på sin utbildning och då kanske de lägger in en extra 

växel på idrotten. 

 

Nackdelen blir åt andra hållet enligt läraren, där det för eleverna inte spelar någon roll 

om de redan vet att de kommer in på sin utbildning, således blir betygen ett verktyg som 

bara fungerar ibland. Vidare beskriver en femte lärare att betygen kan vara ett sätt att 

skapa trygghet hos eleverna i relation vad den skall göra i en uppgift, för att visa elevers 

chans att klara uppgiften. Dock är det ingen säkerhet att den passar alla elever i deras 

motivationsarbete, då ”vissa skiter i betygen” och för de omotiverade eleverna är 

betygen ingen drivkraft då dessa elever inte vet vad de skall ha betygen till. Läraren 

beskriver istället att denne försöker hitta olika verktyg för att eleverna själv skall kunna 

motivera sig och visas olika möjligheter kan det få eleven att testa sig fram och på så 

sätt hittar sitt egna sätt hur den motiverar sig. Således läggs ansvaret över på eleverna i 

att hitta en motivation till att delta i ämnet: 

 
L5: Det måste komma inifrån att man som människa känner att jag själv tar ett beslut och 

att det är jag själv som vill och för någonting. 

 

Läraren menar att denne inte kan fixa elevers motivation utan att eleverna skall locka 

fram det. Den sjätte läraren är inne på samma spår med att skapa olika ”lockmedel”, 

exempelvis i att eleverna mår bättre av att röra sig, blir gladare, orkar lite bättre och 

orkar prestera i andra ämnen:  
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L1: Det kan ju vara en som är intresserad av matte, fysik och kemi egentligen som… men 

alltså får du en bra fysik här så kommer du orka jobba mer när du sen ska plugga matte. 

 

Läraren försöker med detta hitta inre drivkrafter hos eleverna, då denne inte vill hamna i 

att använda betyg som en motivator, däremot är det i slutändan betyget som nämns som 

motivator för eleverna.  

 

6.3.2 Vilka möjligheter och/eller svårigheter ser dessa lärare med att motivera 

omotiverade elever till deltagande i idrott och hälsa? 

Några av lärarna beskriver tiden som en begränsad faktor och även storlekarna på 

klasserna, där lärare beskriver att de kan ha 25-30 elever i en klass och på så sätt blir det 

svårt att hinna prata med alla: 

 
L6: Det tar tid men sen är det ju roligt när man lyckas alltså. Det är jätteguld att få med 

den omotiverade och det kan vara ännu roligare än att ta en motiverad och höja från ett B 

till ett A… men tidskrävande är det.  
 

Läraren poängterar också att det är svårt att hitta en balans mellan omotiverade elever 

och motiverade elever, vilket betyder att om läraren lägger mer energi på den 

omotiverade eleven, kommer den tiden tas från andra elever som är motiverade till 

ämnet. En annan lärare beskriver att denne inte ser något hinder med att motivera 

omotiverade elever men betonar att det är ett svårt arbete och drar paralleller med 

betygen i ämnet, att läraren ser det svårt att ge elever ett F i betyg eftersom ämnet är 

upplagt så det går att anpassa undervisningen och individualisera utifrån elevers behov.  

 

6.3.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis arbetar lärarna överlag med att skapa relationer med omotiverade 

elever för att skapa trygghet och för att eleverna ska känna sig sedda, där någon lärare 

belyser miljön som en viktig del i arbetet. Arbetssättet som lärarna använder är utifrån 

kurs- och ämnesplaner, där lärare försöker se den enskilda individen och dess intressen 

genom att skapa teman i undervisningen. Val av aktivitet i undervisningen används 

bland annat som lockmedel för att locka de omotiverade eleverna till att delta men även 

att ge eleverna olika verktyg för att de själva ska hitta sin inre drivkraft till att vilja delta 

i ämnets undervisning. Samtidigt beskriver en lärare vikten av att medvetandegöra för 

eleverna om det livslånga lärandet, däremot poängteras att det inte får bli för mycket 

”pekpinne” om vad som är rätt eller fel.  
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Betyg nämns som ett medel för att locka eleverna till att delta i ämnets undervisning av 

alla lärare, däremot finns det skillnader i hur mycket betygen används som en motivator. 

En lärare påstår att en omotiverad elev inte bryr sig om betyget i idrott och hälsa, då 

denne inte har någon drivkraft till att delta i ämnet. Vidare förs diskussion kring de 

elever som ligger mellan F och E i betyg, som också hamnar i kläm, där läraren 

beskriver att eleverna ”skiter i vilket”. Däremot påpekar en annan lärare vikten av 

betyget, där studie- och yrkesvägledaren kan ”pusha” eleverna till att nå ett högre betyg 

för att komma in på sin utbildning.  

 

Det arbete som lärarna gör medför vissa svårigheter, där tid och klasstorlek är de största 

svårigheterna, då tiden inte räcker till att prata med alla elever i en klass.  
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7 Analys och diskussion 
I analysen och diskussionen kommer det ske en noggrann undersökning av resultatet. 

Avsnittet binds samman med analysverktyget från Deci och Ryan (2000) samt bakgrund 

och tidigare forskning.  

 

7.1 Hur definierar några lärare en omotiverad elev i relation till 

deltagande i ämnet idrott och hälsa? 

Lärares åsikter går isär vad gäller definitionen av en omotiverad elev, vilket beskrivs i 

Hassméns et al. (2003) förklaring att motivationsbegreppet är ett missuppfattat begrepp, 

då motivation är ett komplext begrepp som alla känner till och således kan 

missuppfattas. Lärares olika synpunkter gäller bland annat elever som inte lyssnar på 

instruktioner, ombyte inför lektion och dolt handikapp medan en av lärarna beskriver att 

denne inte kan förutse om en elev är omotiverad till att delta eller inte, utan måste fråga 

eleven för att få reda på det. Lärarens åsikt kring att en omotiverad elev är en som inte 

lyssnar på instruktioner, kan bero på amotivation där Deci och Ryan (2000) beskriver 

att individens beteende saknar känsla av sammanhang samt att individen kan uppleva en 

låg kompetens i relation till en aktivitet. Lärarens omotiverade elever upplever kanske 

det här, vilket inte är säkert, då det inte framgår i diskussionen med läraren. Amotivation 

kan också kopplas till de elever som de andra lärarna nämner, som inte vill byta om 

gemensamt med andra eller elever som har ett dolt handikapp. Bakom deras tankar kan 

det ligga att eleverna saknar syfte och känsla av sammanhang i relation till varför de 

skall delta i undervisningen i idrott och hälsa, vilket kan kopplas till Deci och Ryans 

(2000) begrepp amotivation i relation till känslor, där eleven inte har kontroll över 

situationen eller känner sig hjälplös i förhållande till undervisningen i idrott och hälsa.  

 

Utifrån lärares intervjuer framkommer det inte om omotiverade elever har någon form 

av självstyre, där de eventuellt skulle kunna lockas av yttre faktorer. Däremot kan 

eleverna känna att de inte tillhör undervisningen i idrott och hälsa, vilket bidrar till att 

de eventuellt inte engagerar sig, vilket är i likhet med amotivation i relation till 

beteende (Deci & Ryan 2000). Däremot inte sagt om det beror på lärarens mutor 

och/eller belöningar som kan tas till för att locka eleverna till ämnet eller om det beror 

på det som Hedegaard Heins (2012) lyfter fram kring vad som kan påverka 

motivationen positivt och negativt. En tanke kan vara att en elev redan har en ”stämpel” 

och utifrån det har förväntningar på sig, som eleven inte klarar av att hantera och 

således inte deltar i undervisningen i ämnet. Däremot kan motivationen påverkas 



  
 

33 

 

positivt, vilket lärarna uppenbarligen vill, då de vill att de omotiverade eleverna skall 

delta i deras undervisning. Således bör lärare ha i åtanke att ge elever uppskattning för 

det de gör, då det enligt Hedegaard Hein (2012) påverkar individers motivation på ett 

positivt sätt.  

 

7.2 Vad motiverar omotiverade elever till deltagande i ämnet idrott 

och hälsa utifrån några lärares perspektiv? 

Nedan analyseras och diskuteras vad som motiverar omotiverade elever utifrån lärares 

perspektiv, uppdelat i två kategorier.  

 

7.2.1 Omotiverade elevers deltagande i ämnet 

Fem av sex lärares upplevelser är att det är vanligt att omotiverade elever deltar medan 

en av sex upplever att det är vanligt att de inte deltar. I det här fallet ansåg alla 

grundskollärare att det var vanligt att omotiverade elever deltog medan det på 

gymnasieskolan var två av tre, och där en av tre upplevde att det var vanligt. Dock kan 

inga jämförelser göras med Skolverkets (2005) utvärdering, då denna omfattar alla 

elever och inte enbart omotiverade elever. Däremot var upplevelsen utifrån intervjuerna 

att alla tre grundskollärare inte såg någon problematik med deltagande överlag i relation 

till alla elever, vilket även synliggörs i Skolverkets utvärdering.  

 

Vidare beskriver en lärare vilka anledningar som kan spela roll i omotiverade elevers 

deltagande och kommer fram till att valet av aktivitet spelar roll. Det kan innebära en 

yttre motivationsfaktor för att få med de omotiverade eleverna i undervisningen, 

framförallt genom yttre reglering, som enligt Deci och Ryan (2000) görs utifrån extern 

efterfrågan. I det här fallet kan det erfaras genom att locka elever med en viss aktivitet. 

Det kan även innebära motivation på kontextuell nivå, vilket enligt Vallerand (1997) 

betyder att individen har motivation för ett specifikt område som omfattar vissa 

aktiviteter. Läraren nämner rörelse och musik som exempel, där vissa elever inte deltar 

på grund av närhet och att de inte är mogna nog. Detta kan kopplas till elevers 

inställning och attityd gentemot aktiviteten, som innebär motivation på global nivå, där 

Vallerand (1997) beskriver att motivationen omfattas i relation till omgivningen och det 

som påverkar motivationen är framförallt elevers inställning och attityd gentemot 

aktiviteten, som läraren också beskriver i problematiken kring rörelse och musik. 

Utifrån Deci och Ryans (2000) begrepp amotivation saknar individer känsla av 
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sammanhang samt att de själva upplever en låg kompetensnivå i relation till aktiviteten i 

rörelse och musik.  

 

Arsić och Zrnzević (2013) beskriver faktorer som kan påverka engagemanget för olika 

fysiska aktiviteter, vilka är knutna till hur lärare organiserar och genomför 

undervisningen, vilket ur elevernas synpunkt kan ha avgjort deras deltagande i rörelse 

och musik. Däremot poängterar Haerens et al. (2015) betydelsen av den inre 

motivationen i relation till en aktivitet, då eleverna vet varför aktiviteten är bra för dem. 

Istället kan motsättningar göras beroende på val av aktivitet och vad det är som 

motiverar eleverna till att delta i undervisningen. Detta kan bero på yttre faktorer som 

Van den Berghe et al. (2014) beskriver, där elever inte vill göra lärare besvikna och på 

så sätt väljer att delta trots att de inte vill. Således drivs eleverna av yttre motivation, 

vilket däremot konstaterar att elever ibland inte kan känna en inre drivkraft till att delta, 

exempelvis i en aktivitet som de känner sig tillfreds med.  

 

7.2.2 Omotiverade elevers motivation till deltagande i ämnet 

Skapa och bygga relationer är en gemensam syn de sex intervjuade lärarna har gällande 

vad som kan motivera omotiverade elever till deltagande i ämnet. En lärare beskriver att 

denne försöker utveckla individer utifrån individnivå och hitta något som eleven kan 

utveckla, vilket kan ses i samband med en inre drivkraft som läraren vill få fram hos 

elever. I likhet med lärarens upplevelser beskriver Deci och Ryan (2000) att den inre 

motivationen leder till att individer upplever ett intresse i aktiviteten och Hassmén et al. 

(2003) beskriver om den inre motivationen att uppnå något, som läraren också 

poängterar, vilket är att försöka uppnå något som är bättre än vad individen tidigare 

gjort, det vill säga att eleven gjort en utveckling.  

 

Vidare berättar två andra läraren om balansgången med att ”pusha” eller inte ”pusha” en 

elev, och om de eleverna som inte vill, slipper och vilka konsekvenser det kan få. En av 

lärarna menar att elever måste göra något som inte faller de i smaken ibland, då de nästa 

gång får göra något de tycker är roligt och som passar dem. Det innebär att läraren 

använder sig av yttre faktorer till att motivera omotiverade elever till deltagande, genom 

att framföra nästa lektions syfte som då faller eleven i smaken. Detta kan kopplas till 

introjicerad reglering, som enligt Deci och Ryan (2000) innebär att individen skall 

godkännas av sig själv och/eller andra, vilket i det här fallet är att godkännas av läraren 
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genom att utföra lektionen som är mindre rolig, för att sedan delta i nästa lektion som är 

roligare och då tar fram elevens inre drivkraft. Således är den balansgång lärarna 

nämner en viktig del för vad som motiverar de omotiverade eleverna, som antingen är 

med hjälp av inre eller yttre faktorer. För att skapa ett gott motivationsklimat i 

balansgången lärarna ställs mot, kan fokus vara i likhet med Ekbergs (2009) tankar, om 

ett behagligt lärandeklimat som grundar sig i den inre motivationen. Följaktligen får 

eleverna möjlighet att utveckla sin kompetens och hålla en god fysisk form.  

 

Haerens et al. (2015) lyfter fram studier som visar att elever med mer autonom 

motivation har större engagemang och är mer fysisk aktiva, vilket kan relateras till 

lärares avvägning om att ”pusha” eller inte ”pusha”. Avvägningen är en balansgång och 

vid ett snedsteg kan lärare förlora tryggheten hos eleven, vilket kan ses i samband med 

den problematik Haerens et al. (2015) nämner, där motivationen blir mer kontrollerad 

och således bidrar till negativa konsekvenser. Dessa negativa konsekvenser, som 

uttråkad och mindre delaktig i idrott och hälsa, kan bidra till att elever hamnar på ”ruta 

ett” igen, det vill säga Deci och Ryans (2000) amotivation, där eleven saknar känsla av 

sammanhang, då denne har blivit ”trampad” på. Således blir det svårt att se vad som kan 

motivera eleven tillbaka till undervisningen, vilket Perlman (2015) kan ha svaret på. 

Perlman (2015) menar att de amotiverade eleverna behöver stöd i undervisningen 

utifrån deras psykologiska behov. Följaktligen blir lärare en viktig del för elevers 

utveckling av motivation.  

 

7.3 Hur arbetar några lärare i idrott och hälsa med att motivera 

omotiverade elever till att delta i ämnet? 

Nedan analyseras och diskuteras hur några lärare arbetar med att motivera omotiverade 

elever till deltagande, uppdelat i tre kategorier. 

 

7.3.1 Lärares arbetssätt 

Lärarna var överlag överens kring sitt arbete med att motivera omotiverade elever även 

om det fanns vissa undantag. Arbetssättet som några lärare såg utifrån, var ämnes- och 

kursplanen, där fokus var att jobba utifrån individuella mål och således anpassa 

undervisningen efter elevers behov. Samtidigt belyses miljön som en viktig faktor i 

motivationsarbetet. I relation till teorin och lärarens beskrivning kring att skapa en trygg 

miljö i undervisningen för alla, nämner Deci och Ryan (2000) om miljömässiga och 



  
 

36 

 

sociala faktorer som antingen underlättar eller försvagar motivationen. Det som 

underlättar elevers motivation i arbetet lärarna gör, är belöning och tidsgränser som 

återfinns i situationsnivån (Vallerand 1997). Däremot kan fokus bli fel i 

tävlingssammanhang, om det ligger i att vinna snarare än på uppgiften, vilket påverkar 

elevers motivation på ett negativ sätt. Det bidrar även till att lärares arbete i 

klassrumsmiljön blir viktig i förhållande till ämnets och undervisningens syfte. Om 

syfte saknas, kan lärare inte räkna med att eleverna är motiverade, då de istället kan 

sakna känsla av sammanhang och vara omotiverade.  

 

Liukkonen (2007) beskriver att elevers motivation startar när lärare stöttar det 

individuella lärandet som byggs upp i ett positivt lärandeklimat. Miljön i 

undervisningen är en viktig faktor enligt några av lärarna, där positivitet kan vara något 

som smittar av sig enligt en av lärarna . I samband med lärares upplevelser, beskriver 

Arsić och Zrnzević (2013) att motivationsklimatet är en faktor i relation till en bra 

atmosfär i undervisningen. Några av lärarna lägger vikt i att se individen och dess 

intressen för att kunna föra en dialog med eleven och således bygga upp en relation. Om 

läraren är beredd att samarbeta med eleverna bidrar det till en positiv inverkan på 

elevers motivation. Däremot beskriver Legrain et al. (2010) att om lärare istället 

använder sig av påtryckningar, minskar elevers motivation. I relation till lärarens 

positivitet i undervisningen och dess mål att det skall ”smitta” av sig på eleverna menar 

Ntoumanis och Standage (2009) att det engagemang lärare visar ligger till grund för 

elevers motivation, vilket bidrar till ett positivt beteende hos eleverna.   

 

Vidare beskriver en lärare om sitt arbetssätt för att få med sig alla elever i 

undervisningen, där olika teman ligger till grund för undervisningen samt att grunderna 

ligger i fokus till en början. Således visar läraren ett engagemang genom undervisningen 

och Arsić och Zrnzević (2013) beskriver att det engagemang läraren visar till att 

motiverar elever, är att göra undervisningen intressant. Lake (2001) lyfter fram en annan 

del av motivationsarbetet i relation till miljön, där olika form av idrott och tävling kan 

stimulera elevers erfarenheter av avkoppling samt en social bekräftelse medan det för 

andra kan framkalla känslor av ångest och utanförskap, då elever känner sig 

otillräckliga i sitt deltagande på grund av kunskapsbrist. Det som Lake (2001) beskriver 

är något som en lärare jobbar mot, då läraren vill skapa en miljö där alla skall känna att 

de kan vara med, att det är ok att inte vara duktig och att de duktiga eleverna inte skall 
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känna sig utpekade. Det finns dock en problematik i arbetet och det är att det finns 

elever som faller utanför den ram läraren vill skapa genom sin undervisning. Om 

eleverna inte blir motiverade är det upp till varje enskild lärare enligt författarna. 

Läraren beskriver vidare kring de ”duktiga” eleverna, som istället får hjälpa till när 

grunderna kan gås igenom, vilket läraren gör klart från början. I likhet beskriver Jenner 

(2004) att motivationsarbetet förutsätter att lärare är öppna och engagerade i sin roll, 

vilket läraren är i sitt arbete med att få med sig alla.  

 

Medel och motiv till omotiverade elevers deltagande 

I relation till det teoretiska perspektivet, Organismic Integration Theory (OIT), syns 

både inre och yttre faktorer i relation till vilka medel och motiv lärare använder i sitt 

arbete med att motivera omotiverade elever till att delta i ämnet idrott och hälsa. I 

kategorin Amotivation, beskriver Deci och Ryan (2000) att en individs beteende saknar 

syfte och en lärare beskriver problematiken kring elever som ligger mellan F och E i 

betygssystemet, och att de eleverna inte ser någon mening med att höja sitt betyg till ett 

godkänt, vilket gör att eleverna ”skiter i vilket” och således inte har någon motivation 

till att få betyget E. Detta kan också ses i relation till Amotivation i relation till känslor, 

där Hassmén et al. (2003) beskriver att individen känner en hjälplöshet och inte har 

kontroll på situationen, vilket eleverna som ”skiter i det” befinner sig i.  

 

En lärare beskriver att betygen både kan motivera och dra ner eleverna, framförallt om 

eleverna inte klarar simningen, vilket resulterar i betyget F. I relation till Deci och Ryan 

(2000) blir betydelsen av motivation viktigt i relation till de yttre faktorerna. I detta fall 

kan eleverna motiveras av en yttre reglering, vilket enligt Deci och Ryan (2000) betyder 

att individer utför aktiviteter utifrån yttre belöningar, som i detta fall att nå upp till 

betyget E. En annan aspekt som en annan lärare nämner, som också kan ses i relation till 

yttre reglering, där läraren använder sig av ”lockmedel” för eleverna, är att eleverna 

mår bättre av att röra sig, blir gladare, orkar lite bättre och prestera i andra ämnen, vilket 

också leder till en yttre faktor i motivationsarbetet. Det blir också en form av belöning, i 

detta fall ett bättre välmående hos eleven.  

 

Den tredje aspekten inom yttre motivation, är identifierad belöning, som är en mer 

självbestämmande form av yttre motivation, vilket kan kopplas till att betygen blir en 

trygghet för eleverna i relation till vad de skall göra i en uppgift. En annan koppling kan 
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göras till eleverna som får vägledning av studie- och yrkesvägledaren och då får reda på 

hur de ligger till i relation till den kommande utbildningen. Läraren menar att eleverna 

kan bli motiverade av situationen, och eleverna har accepterat sin egen sits de sitter i 

och på så sätt motiveras mer utifrån en självbestämmande form, och förstår sin 

personliga betydelse av beteendet som görs, vilket krävs inom identifierad belöning 

enligt Deci och Ryan (2000). Elevers vägledning kan kopplas samman med både 

identifierad belöning men även utifrån situationsnivån, som Vallerand (1997) nämner. 

Situationsnivån innebär att eleven är ”här och nu” och kan påverkas av sociala faktorer 

som belöning och tidsgräns, vilket eleverna blir i det här fallet, då de behöver betyg för 

att komma in på sin utbildning. Vidare beskriver två lärare en annan aspekt kring 

betygens betydelse hos elever. Betygen används som en motivator utifrån elevers 

perspektiv, att de vill ha bra betyg i ämnet, vilket kan kopplas till den fjärde och sista 

kategorin inom yttre faktorer, vilken är integrerad reglering, som enligt Deci och Ryan 

(2000) är den mest självbestämmande formen av yttre motivation och som innefattar att 

individer självrannsakar sig själva och ser över sina mål. I likhet med Deci och Ryan 

(2000) kan lärares beskrivelser kring elevers vilja att ha bra betyg i ämnet omfatta 

elevers egna målsättningar, som i det här fallet är bra betyg. Eleverna strävar efter en 

belöning, en yttre faktor, som är ett bra betyg, vilket ses utifrån integrerad reglering, då 

eleverna själva vill nå mot deras mål.  

 

Läraren som använde sig utav ”lockmedel” i motivationsarbetet, vill inte hamna i att 

använda betyget som en yttre motivationsfaktor för eleverna utan försöker hitta inre 

drivkrafter hos eleverna. Det leder till Deci och Ryans (2000) inre motivation, där 

individerna upplever ett intresse i aktiviteten och att få vara en del i den och på så sätt 

känner en inre tillfredsställelse. Lärare beskriver även andra medel och motiv till att 

motivera omotiverade elevers deltagande, som det livslånga lärandet, vilket kan bidra 

till att elever finner en aktivitet som intressant och rolig, vilket kan leda till att en inre 

motivation skapas hos eleven. Detta kan kopplas till Hassméns et al. (2003) tankar om 

inre motivation för att uppleva stimulans, som innebär att individen deltar i en aktivitet 

för att uppnå positiva upplevelser. Vidare kan ämnet vara till nytta i ett livslångt 

perspektiv, vilket också kan påverka elevers motivation till deltagande i ämnet.  

 

Några andra medel och motiv som en lärare nämnde var att skapa verktyg för eleverna, 

så att de själva kan motivera sig och då hitta ett eget sätt att motivera sig på, vilket leder 
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till att läraren lägger över ansvaret på eleverna, i att hitta motivation till att delta i 

ämnet. Vidare kan koppling ske till Hedegaard Hein (2012) där ledarens uppdrag är att 

skapa förutsättningar för deltagares motivation, exempelvis i form av yttre 

motivationsfaktorer, som mutor. Vidare beskriver Hedegaard Hein (2012) kring 

motivationen, som bör ses som något inre och där individer handlar utifrån inre faktorer 

snarare än med yttre faktorer. I de verktyg läraren nämner, är det inte bestämt om det är 

inre eller yttre faktorer som är delar i verktygen. Däremot menar Vallerand (2004) att 

elevers motivation främjas av olika typer av motivation, som inre och yttre, vilket i sin 

tur leder till glädje och framgång i deltagande i fysisk aktivitet.  

 

Fokus ligger också på att skapa trygga miljöer i undervisningen och att en dialog sker 

mellan lärare och elev. I relation till att skapa trygga miljöer ligger det enligt Vallerand 

(1997) ansvar hos bland annat ledare för att skapa ett gott motivationsklimat. Vidare 

menar Ekberg (2009) att lärare skall skapa ett stimulerande lärandeklimat som är 

grundat på inre motivation, vilket leder till att elever får möjlighet att bli kompetenta 

och hålla sig i fysisk form. Motivationsklimatet är en viktig del enligt Vallerand (1997) 

för att uppmuntra till deltagande och utvecklas genom aktiviteter, där fokus tas bort från 

att vinna och förlora. Detta kan ses i relation till lärares fokus i att skapa trygga miljöer 

för eleverna att utvecklas i undervisningen men även i samband med dialogen som finns 

mellan lärare och elev.  

 

Likt Deci och Ryans (2000) tankar kring inre motivation beskriver Londos (2010) om 

”lockmedel” i sin studie, där en lärare berättar hur denne lockar eleverna till deltagande, 

vilket är utifrån val av aktivitet, i detta fall bollspel, som då skall ge ”lustkänslor”, som 

glädje. Däremot gynnas inte alla elever av detta, som är den intervjuade lärarens mål. I 

likhet med lärarnas och Hassméns et al. (2003) tankar kring inre motivation och inre 

motivation för att uppleva stimulans, beskriver Hagger et al. (2009) att motivationen 

som sätts i ett sammanhang kan vara en bidragande orsak som leder till elevers 

självständiga relation till motivationen. Om elever visar sin självständiga motivation 

kan det leda till att elevers beteende används i ett sammanhang på fritiden. Vidare 

belyser Arsić och Zrnzević (2013) vikten av olika faktorer i ett motivationsklimat, som 

lärares relation med eleverna och att det finns ett delat ansvar för att uppfylla målen, 

vilket leder till barn och ungas känsla av tillfredställelse under fysisk aktivitet. Arsić 

och Zrnzević (2013) och läraren har motsättningar, då läraren lägger över ansvaret på 
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eleverna, däremot är det inte uttalat att läraren handlar fel, då denne ger eleverna 

verktyg för deras eget motivationsarbete, vilket också kan ses som ett delat uppdrag. 

Det motivationsarbete som lärare gör förutsätter enligt Jenner (2004) att ett gott 

bemötande finns som bas, vilket lärarna har nämnt i relation till vad som är viktigt i 

motivationsarbetet. 

 

7.3.2 Vilka möjligheter och/eller svårigheter ser dessa lärare med att motivera 

omotiverade elever till deltagande i idrott och hälsa? 

De begränsande faktorerna som några lärare lyfter fram är tiden och storlekarna på 

klasserna samtidigt som en annan lärare beskriver problematiken i balansen mellan att 

motivera omotiverade och motiverade elever. Lärare motiverar de omotiverade eleverna 

genom att skapa relationer och ge elever verktyg för att skapa motivation, vilket leder 

till den inre motivationen, som eleverna skall utveckla genom att känna tillfredsställelse 

i aktiviteter. Deci och Ryan (2000) poängterar att känslorna är i fokus i upplevelsen av 

inre motivation. En annan lärares synpunkt är att det inte finns något hinder med 

motivationsarbetet, då det utifrån ämnesplanen är upplagt på ett sätt att det går att 

anpassa och individualisera utifrån elevers behov. I det här fallet kan läraren själv 

identifiera vilken typ av motivation som ger möjligheter i arbetet, antingen om det är av 

yttre faktorer, som Deci och Ryans (2000) yttre reglering som omfattar belöningar, eller 

om det är typen av inre motivation som eleven själv ska få fram för att känna 

tillfredsställelse.   

 

En viktig aspekt i relation till vilka möjligheter och svårigheter som finns i 

motivationsarbetet, är att bygga upp ett lärandeklimat, som enligt Liukkonen (2007) 

startar när lärare börjar skapa ett positivt lärandeklimat som ligger i grund för det 

individuella lärandet. Likt Liukkonen (2007) beskriver Skolverket (2011b) att 

undervisningen på gymnasieskolan skall vara utformad så att alla elever kan delta 

utifrån egna förutsättningar. I likhet med Skolverket (2011b) poängterar en lärare att det 

är svårt att ge elever ett F betyg. Detta eftersom det är upplagt i ämnesplanen att en 

anpassning kan göras av undervisningen utifrån elevers behov, vilket leder till att det 

blir svårt att ge elever ett F. Detta kan ses i samband med Jenners (2004) tankar kring 

lärares förväntningar, som är en viktig del i motivationsarbetet, då det spelar roll om 

förväntningen är positiv eller negativ. Det bidrar till att eleven antingen får ett positivt 

eller negativt resultat. Det positiva som ökar elevers motivation är engagemanget hos 
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lärare och elever, som enligt Ntoumanis och Standage (2009) bidrar till ett positivt 

beteende. 

 

7.4 Metoddiskussion 

Under intervjuerna ställdes inte alla underfrågor till huvudfrågorna, eftersom dessa 

användes som stöd för vidare samtal i intervjun om det blev kortfattade svar efter 

huvudfrågan. Däremot under frågan På vilket sätt arbetar ni för att motivera de 

omotiverade eleverna till att delta i ämnets undervisning, fanns det olika typer av 

underfrågor för att fånga upp lärares svar i intervjun. En annan fråga som följde upp 

huvudfrågan var Finns det några speciella medel/motiv till att få omotiverade elever att 

delta i undervisningen? Hälsa? Betyg? Beröm? Glädje? och Finns det några 

möjligheter/svårigheter med arbetet?. De två frågorna ställdes utifrån att de kan stå till 

grund i både resultat och analysdel. Det skulle däremot inte de två första underfrågorna 

gjort, och således valdes de att inte ställas under intervjutillfället, men även för att 

mycket av svaren fångades in av andra frågor i intervjun däremot inte sagt huruvida det 

skulle förändrat resultatet eller inte. Intervjuguidens utformning och vilka frågor som 

användes i intervjun kan kritiseras. Nu i efterhand hade intervjuguiden kunnat se 

annorlunda ut, då jag hade velat ställa ytterligare frågor kring lärares arbetssätt, som till 

exempel Vad gör Ni om en omotiverad elev inte deltar i Er undervisning?, för att få en 

mer konkret bild i relation till lärares arbetssätt.  

 

Angående frågeställningarna finns det likheter mellan andra och tredje frågeställningen, 

där det nu i efterhand hade sett annorlunda ut, genom att utesluta andra frågan och 

istället diskutera allt under tredje frågeställningen. Detta för att utveckla studien 

ytterligare och för att få tydlighet i analys och diskussion, då det var svårt att urskilja 

frågorna vid framställandet av analys och diskussion.  

 

Metoden som användes var av kvalitativ form, och om studien skulle upprepas hade 

kvalitativ metod gjorts igen, då jag fick ut lärares upplevelser, tankar och åsikter genom 

enskilda intervjuer. Däremot hade även observationer kunnat bidra med mer kunskap, 

genom att studera lärare i deras arbete med omotiverade elever.  
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8 Sammanfattning 
I detta avsnitt fås en sammanfattning av studien samt funderingar kring vidare 

forskning. 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur några lärare arbetar med att motivera 

omotiverade elever till deltagande i ämnet samt vilka möjligheter/svårigheter som finns 

i arbetet. Syftet är även att undersöka hur några lärare definierar en omotiverad elev i 

relation till deltagande. Med hjälp av semi-strukturerade intervjuer, visade det sig att en 

omotiverad elev till deltagande i ämnet kan definieras olika av lärare, allt från att elever 

inte lyssnar till att elever inte vill byta om. De motiv som lärare uppfattar, motiverar 

elever till deltagande är både inre och yttre faktorer. Lärarna poängterar att den inre 

motivationen är målet. Det som merparten av lärarna är överrens om är att relationen 

mellan lärare och elev är det som motiverar omotiverade elever mest. Lärarna vill skapa 

relationer med elever för att sedan bygga upp deras motivation. Svårigheten med arbetet 

är den korta tid lärarna får till förfogande samt de stora storlekarna på klasserna.  

 

8.1 Vidare forskning 

En intressant påbyggnad av denna studie kan göras i form av ytterligare fördjupning. 

Detta genom att exempelvis undersöka hur lärare arbetar med att motivera elever som 

strävar efter betyget A i idrotten och hur motivationsarbetet ser ut. En annan aspekt kan 

vara att jämföra de olika motivationsarbeten som krävs för att motivera omotiverade 

elever respektive elever som strävar efter betyget A.  
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Bilagor 
Bilaga A Informationsbrev 
 

 
Hej,  

Mitt namn är Sara Svensson och jag studerar till ämneslärare i idrott och hälsa vid 

Linnéuniversitet i Växjö. Just nu skriver jag mitt självständiga arbete på avancerad nivå 

som handlar om hur lärare motiverar omotiverade elever till att delta i ämnet idrott och 

hälsa samt hur lärare arbetar med det. Jag har tänkt göra intervjuer och är intresserad av 

att intervjua lärare i idrott och hälsa på er skola!  

 

Är det något som intresserar er, får ni gärna höra av er så fort som möjligt! 

 

Jag kontaktar er i god tid, då jag tänkt komma ut och göra intervjuerna under vecka 46 

och/eller vecka 47.  

 

Med Vänliga Hälsningar  

Sara Svensson 

ss222jv@student.lnu.se 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:ss222jv@student.lnu.se


  
 

II 

 

Bilaga B Intervjuguide 
 

 Kan ni utifrån egna erfarenheter av omotiverade elever, beskriva en elev som är 

omotiverad till att delta i undervisningen i idrott och hälsa? 

 

 Är det vanligt att omotiverade elever inte deltar i er undervisning? 

o Varför/Varför inte? 

 

 Vad tror ni motiverar de omotiverade eleverna till att delta i ämnets 

undervisning? 

 

 På vilket sätt arbetar ni för att motivera de omotiverade eleverna till att delta i 

ämnets undervisning? 

o Tror ni att ert arbete hjälper till att öka elevers motivation och ser ni ett 

resultat utifrån ert arbete? 

o Har ni någon gemensam metod på skolan? 

o Finns det några speciella medel/motiv till att få omotiverade elever att 

delta i undervisningen? Hälsa? Betyg? Beröm? Glädje? 

o Finns det några möjligheter/svårigheter med arbetet? 

 

 Hur mycket kan ni i er lärarroll påverka omotiverade elever till deltagande i 

ämnet?  

o Finns det någon relation till undervisningens innehåll? 

 

 Finns det handlingsplaner för elever som regelbundet inte deltar i 

undervisningen? 

o Hur ser den ut? / Hur skulle den kunna se ut? 

 

 Vad anser ni själva om vikten att motivera de omotiverade eleverna? 

o Hur arbetar ni förebyggande för att omotiverade elever skall delta i 

undervisningen? 

 

 

 


