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Sammanfattning 

I denna uppsats redovisas en studie av några lärares uppfattning och resonemang kring 
sitt arbete med att motivera elever. Studiens syfte är att ta reda på hur fem idrottslärare 
anser att de motiverar elever i grundskolans högre åldrar till ökad delaktighet i ämnet 
idrott och hälsa.   

Som datainsamlingsmetod har kvalitativa intervjuer utförts med fem utbildade lärare 
inom ämnet idrott och hälsa. För att nå studiens syfte har det enbart varit av intresse att 
veta hur lärarna resonerar kring arbetet med att motivera elever. Övriga faktorer såsom 
ålder, kön och arbetslivserfarenhet har inte beaktats. Därmed utarbetades lämpliga 
frågor för att finna svar på studiens frågeställning. Intervjuerna spelades in varefter de 
transkriberades. Därmed kunde datamaterialet analyseras och återspeglas i de teoretiska 
utgångspunkter som använts som grund för studien.  

Resultatet av studien visar på att det finns olika sätt att resonera kring arbetssättet att 
motivera elever. De intervjuade lärarna resonerar kring motivation som något positivt. I 
resultatet kan ses att det finns både likheter och olikheter i hur lärarna resonerar kring 
hur de arbetar med att motivera elever i de högre åldrarna till delaktighet i ämnet idrott 
och hälsa. Det som kan utläsas är att lärarna samtalar mycket med eleverna, de försöker 
att på ett positivt och uppmuntrande sätt prata med eleven, i vardagsspråk kallat att 
peppa. De tar också upp att skapa ett klimat i klassen som blir en tillåtande miljö som i 
sin tur leder till att eleverna vågar försöka och därmed ökar sina chanser att lära sig. 
Övriga svar som getts är att skapa en välkomnande miljö till lektionerna och även 
berätta för eleverna att det inte är exempelvis bäst på fotboll som ger högst betyg utan i 
stället motivera vad som förväntas av dem.  
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Inledning 

Vi anser att det är av yttersta vikt att lägga upp undervisningen utifrån ett tankesätt med 
målet att; alla elever i högsta möjliga grad kommer att vara delaktiga. Vår personliga 
åsikt är att motivation är en grundläggande faktor till att delta och vara aktiv på 
lektioner i ämnet idrott och hälsa. Detta för att i sin tur ge eleverna bästa möjliga chans 
till att nå ämnets uppsatta uppnående mål och mål att sträva mot. 

 I kursplanen för idrott och hälsa1 är ett tiotal mål uppsatta för ämnet. När vi tittar 
närmare på dessa mål, ser vi det som en självklarhet att eleven bör ha en motivation av 
något slag för att kunna uppnå dessa mål. I målen kan läsas att eleven ska utveckla sig 
på olika områden såsom i sin fysiska, psykiska och sociala förmåga, samt att stärka en 
positiv självbild och utveckla kunskap om vad som främjar hälsa. Vidare kan vi läsa om 
att eleven ska utveckla en god kroppsuppfattning och kunskaper som möjliggör för 
eleven att själv kunna välja olika former av fysik aktivitet ur ett hälsoperspektiv. För att 
nå dessa mål ser vi det som ett måste att eleven har en egen motivation för att arbeta 
mot målen. Det måste också finnas en vilja som ligger till grund hos eleven. Sedan tror 
vi att elevernas motivation ser olika ut från elev till elev. En del har som motivation att 
verkligen ta hand om sin hälsa, medan andra elever har som motivation att de ska få ett 
bra betyg i ämnet.   

Många av målen som finns för ämnet idrott och hälsa berör att eleven ska bli varse om 
vad denne själv kan göra för att leva ett hälsosamt liv.2 Eleven ska inspireras till att ta 
ett eget ansvar för sin hälsa och att denne ska stimuleras till ett bestående intresse för 
regelbunden fysisk aktivitet. Om inte motivationen finns där blir det givetvis mycket 
svårare att arbeta mot dessa mål. Ytterligare kan vi läsa i kursplanen3 att eleven ska få 
inblick i lekar och dans och utveckla sin förmåga att kunna leda aktiviteter av olika slag, 
men även kunna bemöta eventuella missförhållanden på ett korrekt sätt. Eleven ska 
även lära sig om friluftsliv och få kunskaper om hur man hanterar nöd- och 
katastrofsituationer. Återigen ser vi att det är nödvändigt med en egen vilja hos eleven 
för att kunna uppnå dessa mål och då ser vi det som lärarens uppgift att försöka locka 
fram den viljan och motivationen hos varje elev, utifrån dennes eget utgångsläge.     

Nedan syns Skolverkets4 beskrivning av ämnet idrott och hälsa citerat. Där kan man se 
hur vissa av de ovan nämnda målen finns invävda. Det kommer tydligt fram att ett av de 
syften som finns med ämnet är att ge eleverna kunskap om den egna livsstilens 
betydande roll för välbefinnandet: 

                                                

 

1 Skolverket (2002) sid. 22-23 

2 Skolverket (2002) sid. 22-23 

3 Skolverket (2002) sid. 22-23 

4 Skolverket (2002) Kursplaner och kriterier grundskolan.  sid. 22 
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Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse för hälsan. Barn 

och ungdomar behöver därför utveckla kunskaper om hur kroppen fungerar och hur vanor, 

regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv förhåller sig till fysiskt och psykiskt välbefinnande. 

Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga 

samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan…  

(…)Ett grundläggande syfte med ämnet är också att skapa förutsättningar för alla att delta i 

olika aktiviteter på sina egna villkor, utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt 

förståelse och respekt för andra…5  

I skolans värdegrund6 kan vi läsa om de uppgifter skolan ställs inför och de 
gemensamma grundläggande värden som finns för det svenska skolväsendet. Skolans 
värdegrund har till uppgift att lyfta fram samhällets värderingar i skolan. Detta för att 
idealen ska kunna levas upp till och för att samhället ska kunna bevara dessa efter det att 
eleverna gått ut skolan. Vidare tas det upp att skolan har olika uppgifter:  

Den skall förbereda en ung, eller i vissa fall äldre, generation för liv och verksamhet i samhället 

genom att till den överföra lämpliga delar av kulturarvet. En viktig del är de kunskaper och 

färdigheter som anses vara nyttiga.7  

För att kunna ta till sig kunskap om grundläggande värden i samhället, tror vi att det är 
en förutsättning att eleven själv har en god hälsa och mår bra och därmed är mottaglig 
för sådan information. Därför är det av stor vikt att vi som blivande lärare i ämnet idrott 
och hälsa bär med oss detta och därmed arbetar med metoder där alla elever får en chans 
till en god hälsa. Detta medför att alla elever bör bli motiverade till delaktighet i ämnet, 
utifrån dennes egna förutsättningar. Det är idrottslärarens uppgift att erbjuda en 
mångfald av aktiviteter och möjligheter, för att eleverna ska motiveras till ett hälsosamt 
liv inte bara i skolan utan även efter sin skoltid. De ska få chansen att bli medvetna om 
vilka faktorer som påverkar hälsan och hur man kan nå välbefinnande.   

                                                

 

5 Skolverket (2002) sid.22 

6 Hedin, C. & Lahdenperä, P. (2005) Värdegrund och samhällsutveckling.  sid. 19 

7 Hedin, C. & Lahdenperä, P. (2005) sid. 19 
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Syfte 

Studiens syfte är att ta reda på hur fem idrottslärare anser att de motiverar elever i 
grundskolans högre åldrar till ökad delaktighet i ämnet idrott och hälsa.  

Frågeställning 
Hur anser fem idrottslärare att de motiverar elever i grundskolans högre åldrar till ökad 
delaktighet i ämnet idrott och hälsa? 

Tidigare forskning 

 Ett flertal olika studier inom området idrott och hälsa i skolan har tidigare 
genomförts. Då syftet med denna studie är att ta reda på hur lärare resonerar 
kring sitt sätt att arbeta med att motivera sina elever till ökad delaktighet inom 
ämnet idrott och hälsa i de högre åldrarna, har vi även bekantat oss med tidigare 
forskning som gjorts inom ämnet idrott och hälsa. Forskningen vi bekantats med 
berör ämnet idrott och hälsa inte bara ur ett motivationsperspektiv utan ur ett 
övergripande perspektiv som visar på att fysisk aktivitet är nödvändigt för 
välbefinnandet. Ämnet har sedan lång tid tillbaka väckt intresse och flera olika 
rapporter finns publicerade. Forskarna som tas upp i kommande stycken är 
överens om att fysisk aktivitet är av stor betydelse för hälsan i det långa loppet och 
att elever bör motiveras till detta redan från barnsben eftersom det har ett 
samband hur man mår i resten av livet. Annerstedt skriver8 att författarna är 
övertygade om att ämnet kommer att bära en väsentlig roll i framtiden.  

Bert Aggestedt och Ulla Tebelius9 har redan 1977 gjort en avhandling som handlar om 
barns upplevelser av idrott, vilket visar på att ämnet idrott och hälsa redan en längre tid 
har varit ett intressant ämne att studera och som länge har legat till underlag för 
forskning. I denna avhandling redovisas det projekt som kallats för GAIS-projektet 
(Gymnastikaktivitet i skolan). Syftet var att studera det då så kallad låg- och 
mellanstadieelever (nu år ett till år sex) och deras intresse och kunskap om idrott och 
detta i relation till deras inställningar om idrottsundervisningen. Författarnas mening var 
att studera barnens tankar och färdigheter om idrotten i samhället och sedan titta på vad 
detta fått för konsekvenser i mötet av den obligatoriska skolundervisningen   

                                                

 

8 Annerstedt, C. m.fl. (2001) Idrottsundervisningen – Ämnet idrott och hälsas didaktik. sid. 122.  

9 Aggestedt, B. & Tebelius, U. Barns upplevelser av idrott.  (1977) sid. 21 
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Claes Annerstedt10 med flera författare har forskat om idrottsundervisningen och ämnet 
idrott och hälsa ur ett didaktiskt perspektiv. Den berör skolämnet idrott och hälsa ur en 
helhetssyn.  Denna litteratur är framtagen för dem som berörs av ämnet idrott och hälsa, 
såväl studenter och redan utbildade idrottslärare. Verket ska vara ett teoretiskt redskap 
för lärare och studenter för att de ska kunna använda sig av ett förhållningssätt till den 
praktiska undervisningen men även till de teorier som finns inom idrottspedagogik. 
Meningen är att den ska finnas till som ett hjälpmedel för att läsaren ska få tillfälle att 
reflektera över den egna undervisningen. 

I Idrottsundervisningen – Ämnet idrott och hälsas didaktik11 berör Annerstedt även 
idrott och hälsa som skolämnes betydelse för framtiden. Han uttrycker att författarna är 
övertygade om att ämnet kommer att bära en väsentlig roll i framtidens skola och 
samhälle. Detta för att ämnet kan ge barn och ungdomar kunskapen och kompetensen 
till att leva ett lyckligt liv.  

I en studie12 som gjorts inom ämnet idrott och hälsa konstaterar Lars-Magnus Engström 
att det uppstått en förbryllande paradox. Ju bättre kunskaper som tagits fram om den 
fysiska aktivitetens betydelse för hälsan, desto ivrigare försöker vi hitta sätt genom 
teknologisk utveckling av olika hjälpmedel, för att minska våra fysiska ansträngningar 
både på arbetet och i hemmet. Denna uteblivna fysiska aktivitet har inte heller i skolans 
värld kommit att kompenseras. Snarare har tiden för skolämnet idrott och hälsas 
obligatoriska del reducerats. En av de centrala frågorna för Engströms studie gäller 
följaktligen idrott och hälsaämnets omfattning och innehåll i nuläget, men även dess roll 
i skolans värld. Vidare bekräftas att för barns totala utveckling har fysisk aktivitet och 
motorisk träning en betydande del. Idrottsundervisningen i skolan är för många barn den 
enda form av regelbunden fysisk aktivitet. Inställningen till olika slag av motion och 
rörelse får särskilt för dessa barn en viktig roll, med tanke på deras hälsotillstånd och 
välbefinnande både i nuläget, men även för framtiden.  

Skolverket initierade år 2003 ett arbete vars syfte var att ge en bild av grundskolans 
utveckling under 1990-talet. I denna studie13 tittade man även på ämnet idrott och hälsas 
utveckling. I denna rapport14 deltog både lärare och elever. En intressant punkt som togs 
upp i rapporten var lärarnas perspektiv på ämnet idrott och hälsa. Lärarna blev 
tillfrågade om vad som är det bästa med att vara lärare i just idrott och hälsa. På deras 
svar kunde uttydas att lärarna vill hjälpa sina elever till att välja ett hälsosamt liv. Som 

                                                

 

10 Annerstedt, C. (2001) sid. 7 

11 Annerstedt, C. (2001) sid. 122 

12 Engström, L-M. Studier av ämnet idrott och hälsa samt av barns och ungdomars fysiska aktivitet, fysiska 

kapacitet och hälsotillstånd – utgångspunkter, syften och metodik.  (2004) sid. 8-9 

13 Skolverket, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03) – Idrott och hälsa. (2005) sid. 7 

14 Skolverket (2005) sid. 20  
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ett exempel på detta visas i nedanstående citat ett lärarsvar som återgavs i studien och 
lyder enligt följande:  

Att arbeta med unga människor och ha en bra chans att leda in dem på en hälsofrämjande 

väg15  

Richard Bailey som är en brittisk professor inom pedagogik har studerat de fördelar och 
följder som skolämnet idrott och hälsa för med sig. I en artikel16 beskriver han dessa. 
Det som framgår väldigt tydligt är att fysisk aktivitet för med sig många fördelar och 
har visat på positiva följder. Han nämner att de grundmotoriska formerna som utvecklas 
inom skolidrotten, ofta ligger till grund för att fortsatt fysisk aktivitet senare i livet. Han 
menar att ett hälsosamt beteende som lärts in under barndomen ofta hänger kvar även i 
vuxenlivet. Han menar att det finns en tradition som pekar på att en hälsosam kropp, 
leder till ett hälsosamt sinne.   

(…) a ”healthy body leads to a healthy mind,” …17 

Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som kommer att ligga till 
grund för studien. Vi har bekantat oss med tre olika perspektiv berörande 
motivation. Dessa är motivationsteorin enligt Maslow, motivationsarbete i skolan 
enligt Jenner samt elevens motivation enligt Skinner. För att kunna få en överblick 
över dessa, beskrivs varje teori för sig. Teorierna kommer senare att användas i 
analysen, för att se vilka perspektiv de intervjuade lärarna har som utgångspunkt 
för sitt arbete med att motivera elever. Först kommer dock en definition av 
begreppet motivation, såsom det förklaras i Nationalencyklopedin.  

I Nationalencyklopedin18 finner vi följande förklaring på begreppet motivation:  

Motivation (av motiv), sammanfattande psykologisk term för de processer som sätter i gång, 

upprätthåller och riktar beteende. Teorier om motivation förklarar varför vi över huvud taget 

                                                

 

15 Skolverket (2005) sid. 20 

16 Bailey, R. General Article – Physical Education and Sports in School: Benefits and Outcomes. (2006) sid. 397-

401 

17 Bailey, R. (2006) sid. 399 

18 Nationalencyklopedin http://ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=259479 Hämtat 16 april 2007 

http://ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=259479
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handlar och varför vi gör vissa saker snarare än andra. De behövs för att vi skall förstå det 

faktum att organismer konsekvent strävar mot bestämda mål med hjälp av flexibla beteenden. 

Motivationskällan kan antingen förläggas inom personen eller organismen, som i instinkts- eller 

drivkraftsteorier, eller i yttervärlden, som i s.k. incentivteori. I det förra fallet uppfattas 

människan som styrd av mer eller mindre primitiva inre drivkrafter som startar och ger energi åt 

handlandet. Ett sådant synsätt förfäktas såväl inom Freuds psykoanalys som inom Clarke L. 

Hulls inlärningsteori. Incentivteorin däremot lägger betoningen på motivationens styrande roll: 

handlandet dras mot eftersträvansvärda målobjekt i omvärlden.  

I definitionen som Nationalencyklopedin ger över begreppet motivation finns likheter 
och gemensamma drag med de olika teorierna som kommer att återges i kommande 
avsnitt. Redan nu kan sägas att i Maslows teori om motivation samt Jenners tankar om 
motivationsarbete i skolan, kan ses ett tänkande som kan liknas vid det 
Nationalencyklopedin beskriver som instinkts- eller drivkraftsteori. I Skinners teori 
däremot kan kopplingen ses till det som i Nationalencyklopedin benämns som 
incentivteori, dvs. yttervärldens påverkan på motivationen. 

Motivation enligt A. H. Maslow 
Grunden i Maslows arbete är motivationsteorin. I Utvecklingspsykologiska teorier19 

beskrivs motivation utifrån ett danskt lexikon som:   

”Processer, faktorer och strukturer med såväl dynamisk som dynamiskt dirigerande effekt”.20  

Denna definition säger att motivation är den psykologiska grunden för att vi handlar 
som vi gör. Motivationsteorierna kan alltså hjälpa i försöket att förklara människans 
handlingar. I Maslows teorier är behov och motivation de centrala begreppen.   

                                                

 

19 Jerlang, E. m.fl. Utvecklingspsykologiska teorier.  (2006) sid. 215  

20 Jerlang, E. m.fl. (2006) sid. 215 
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Figur 1. I denna figur visas Maslows behovshierarki (enligt Jerlang21) inom hans teorier om 

motivation, från självförverkligande på toppen till fysiologiska behov på botten.   

Jerlang22 tar upp olika motivationer som grundar sig i Maslows teori. Det första 
exemplet som återges är motivation och pedagogik. Exemplet handlar om ett barn som 
leker men måste städa sitt rum. För att inte bryta leken där barnet får sitt kontakt-, 
prestations- och kanske självförverkligandebehov tillfredsställt kan man nu försöka 
motivera barnet med något den kan få efter städningen. Barnet hamnar nu i en 
motivkonflikt då den ställs inför två val. Jerlang beskriver en konfliktsituation som 
enligt Maslow kallas för en positiv-negativ konflikt. Hade barnet däremot ställts inför 
något straff om den inte utför städningen ställs barnet inför en dubbelt negativ konflikt. 
Ett ytterligare alternativ skulle kunna vara en dubbel positiv konflikt. Jerlang menar att 
motivationsteorin enligt Maslow kan vara användbar i många pedagogiska sammanhang 
men ofta i anknytning till några metoder som i övrigt hämtats från beteendepsykologin. 

Motivation enligt H. Jenner 
Håkan Jenner23 för fram en definition av begreppet motivation. Han menar att 
motivation består av följande tre delar, nämligen motivationen som en inre faktor, 
motivationen som en strävan mot målet samt motivationen som en växelverkan mellan 
den egna drivkraften och målen i bemärkelsen om de uppnås eller ej. Hela denna 
                                                

 

21 Jerlang, E. m.fl. (2006) sid. 217 

22 Jerlang, E. m.fl. (2006) sid. 220 

23 Jenner, H. Motivation och motivationsarbete i skola och behandling.  (2004) sid. 41-43 
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motivationsprocess i sin tur påverkas av olika faktorer, såsom individ- och sociala 
faktorer. Jenner beskriver att vissa teoretiker i sina analyser lägger mindre vikt vid dessa 
och tycker att de kan verka diffusa, medan andra anser dessa vara av större betydelse.  

Jenner talar om den kognitiva motivationsteorin24 (kognitiv beskrivs i 
Nationalencyklopedin25 som något som avser intellektuella funktioner såsom tänkande, 
varseblivning, minne m.m.) med hänvisning till Kurt Lewin, som enligt Jenner är en av 
de tidigaste och mest framstående forskarna inom detta fält. Här menas att kärnan i den 
kognitiva motivationsteorin är att de viktigaste styrfaktorerna i mänskligt beteende är de 
tankar, förväntningar och aningar som individen har gällande framtida händelser. 
Beteendet ses som målorienterat och grundat på medvetna avsikter. När det gäller att nå 
sitt mål och sin önskan av att nå målet inverkar olika faktorer. En av dem är individens 
tidigare erfarenheter av vilka möjligheter han har att nå sitt mål. Jenner ger ett 
illustrativt exempel på detta i form av;  

(...) en våg, där uppnåendets värde och sannolikhet ligger i ena vågskålen, misslyckandets i 

den andre. Det som väger tyngst bestämmer individens handlande.26  

Enligt Jenner27 har Lewins och hans efterföljares teorier benämnts konflikt – eller 
balansteorier. I denna teori finns ett antagande om att den psykologiska drivkraften ses 
som en strävan mot att välja det alternativ som gör att individen kan vara tillfreds med 
det tagna beslutet dvs. att beslutet är välgrundat så att individen kan vara nöjd med det 
och därmed nå kognitiv balans. Jenner har urskiljt fyra olika grundmönster av 
konfliktsituationer. Dessa beskrivs:  

 

Närmande-närmande; det gäller fall där man måste välja mellan två lika 
attraktiva och önskvärda alternativ. En konflikt som sällan ställer till med 
problem då valet blir gott vilket som än väljs. 

 

Undvikande-undivkande; individen ställs inför olika alternativ som inte är 
önskvärda. Där resultatet av valet, vilket det än skulle bli, inte blir önskvärt. 
Det kan gälla att utföra en obehaglig uppgift och få någon form av bestraffning 
om den inte utförs. Här talar Lewin om att ett sätt att lösa konflikten kan vara att 
”lämna fältet” dvs. man undviker att ta ställning 

 

Närmande-undvikande; detta kännetecknas av en önskan att nå målet 
kombinerat med en rädsla för det, exempel på detta kan vara känslorna som kan 
infinna sig när man står inför utmaningar i livet.  

                                                

 

24 Jenner, H. (2004) sid. 42 

25 Nationalencyklopedin http://ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O210323 Hämtat 10 maj 2007 

26 Jenner, H. (2004). sid.40.  

27 Jenner, H. (2004) sid. 40-41 

http://ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O210323
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Dubbelt närmande-undvikande; detta kan uppstå när närmandet till ett mål för 
med sig förlusten av ett annat, så att närmandet samtidigt för med sig en tendens 
till undvikande pga. den ofrånkomliga förlusten. 

Motivation enligt B. F. Skinner 
För att kunna förklara elevens motivation tar Skinner28 upp, vad han kallar för, de 
klassiska tre teorierna som innehåller exempel på de tre viktigaste delarna av en 
uppsättning förstärkningsbetingelser.   

 

Vi lär genom att vara aktiva. Den här teorin lägger tonvikten på responsen.  

 

Vi lär av erfarenhet. Den här teorin lägger tonvikten på den situation som 
utlöser responsen.  

 

Vi lär av våra misstag. Den här teorin betonar följderna.   

Anledningen till att dessa tas upp i förklaringen av elevens motivation enligt Skinner är 
att han menar att ingen av dessa tre teorier kan studeras helt avskilt utan att man måste 
ha alla tre teorierna i minnet.   

Inledningsvis beskrivs kortfattat vad Skinner29 säger om elever och varför de går i 
skolan och vad han anser om de förstärkningar som är förutsatta. Han menar att eleven 
går i skolan för att denne vet vad som väntar efteråt, men att detta är en ganska 
otillräcklig användning av de förutsatta förstärkningarna. Om detta menar Skinner att 
dessa förutsatta förstärkningar är följder som är långt ifrån elevens vardag, därför anser 
han att dessa är oerhört svaga. Då ställs frågan om vad det är som förstärker eleven? 
Skinner har förklarat detta utifrån fem olika slags förstärkningar, vilka beskrivs här 
nedan.   

Arrangerade förstärkningar 

För att arrangerade undervisningsbetingelser ska vara goda behöver läraren omedelbara 
följder. Skinner30 säger att negativa förstärkningar förmodligen var de första som 
användes och är det kanske än idag? Med negativa förstärkningar, eller som Skinner 
benämner det aversiva förstärkningar, måste tas med i beräkningen att biverkningarna 
kan bli allvarliga. Detta kan man undvika en del genom att exempelvis avstå från 
kroppsstraff för att istället använda lätta men ständiga hot, exempelvis verbala. Men 
trots detta kommer man bara åt elevens motivation till att göra det den ska, endast för att 
undvika följderna av att inte göra det. Kort sagt; under aversiv styrning tvingar de sig 

                                                

 

28 Skinner, B. F. Undervisningsteknologi.  (2006) sid. 14  

29 Skinner, B. F. (2006) sid. 122  

30 Skinner, B. F. (2006) sid. 124 
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till att göra det de bör. Dessa slags betingelser är dock bristfälliga. Vissa resultat kan 
väntas när önskade beteendeformer direkt minskar aversiva stimuli, men det vanliga är 
att straffa beteende som inte är önskat. För detta finns förebilden av den etiska 
styrningen, här vill man föra fram beteende och det är inte tillräckligt att undertrycka 
icke – beteende;  

Sålunda förstärker vi inte gott uttal genom att straffa dåligt eller skickligare rörelser genom att 

bestraffa tafatta. Vi får inte en elev att vara flitig genom att straffa lättja, att vara tapper genom 

att straffa feghet eller att vara intresserad av sitt arbete genom att straffa likgiltighet. Vi lär 

honom inte att uppfatta snabbt genom att straffa honom när han fattar långsamt, att minnas 

vad han har lärt sig genom att straffa honom när han glömmer eller att tänka logiskt genom att 

straffa honom när han är ologisk31.   

Skinner32 tror att dessa betingelser endast leder till att eleven tillfredställer betingelserna 
på det ytliga sättet då han inte blivit undervisad att vara uppmärksam etc. Dessa 
betingelser uppmanar snarare att fly från eller undvika avsersiv behandling. Privilegier 
föreslås ofta, och läraren kan vara personligen förstärkande som vän eller underhållare. 
Vissa uttryckliga arrangerande förstärkningar som exempelvis betyg är karaktäristiska 
för undervisningen som institution. Men det viktigaste problemet är återigen 
betingelserna. Skinner uppfattas som kritiker till detta då han säger att mycket av det 
barnet gör i skolan påminner inte om lek. Det finns inte heller något naturligt samband 
med exempelvis betyg. Sådana betingelser måste arrangeras av läraren och blir då ofta 
bristande. Händelser beroende på hur läraren förstärker eleven verbalt eller via 
kroppsspråket kan vara positivt eller negativt. Händelserna kan vara positiva men också 
negativa alldeles oavsett vilket samband de har med prestige eller framsteg att göra. 
Skinner säger att de är utan tvekan väldigt viktiga. När eleven föreslår sätt att förbättra 
undervisningen uppger de ofta att de vill har mer personlig kontakt med läraren.   

Naturliga förstärkningar 

I denna förklaring använder sig Skinner33 av Rousseaus förklaring om hur naturlig 
förstärkning ska användas. Han säger att man ska ta bort all form av konstruerade 
belöningar.   

Människan är av naturen lycklig och god; det är samhället som korrumperar henne och gör 

henne olycklig; låt därför naturen undervisa henne!34 

                                                

 

31 Skinner, B.F. (2006) sid. 124 

32 Skinner, B. F. (2006) sid. 126  

33 Skinner, B. F. (2006) sid. 127 

34 Skinner, B.F. (2006). sid. 127 
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De tar upp exemplet att om människan slår sönder en fönsterruta så sätt inte in någon ny 
utan låt den uppleva det kalla rummet.   

Ett och ett halvt sekel senare visade Dewey35 hur han tyckte att man ska sätta barnet i 
förbindelser med den värld barnet ska lära känna och menar därmed att barnet ska få 
lära sig i skolan precis som alldagliga situationer i livet: Vi förstärks när vi förstår saker 
och ting. Dewey säger att det är bra för den mänskliga rasen att det är så, och det är tur 
för läraren men problemet är att läraren då inte utövar sin egentliga roll.   

Skinner ställer sig dock kritisk till de naturliga förstärkningsbetingelserna. Han tror inte 
att dessa för med sig flit i den mån som är önskvärd. Den största anledningen till att han 
är skeptisk är att många naturliga förstärkningar fördröjs för länge för att vara effektiva.   

Bättre förstärkningsbetingelser 

Ibland kan praktiken med det verkliga livet leda till förbättringar. Att det sker direkt 
men också är konsekvent är önskvärt men Skinner36 påpekar likväl att även 
intermittenta (vilket betyder att något verkar eller förlöper med återkommande avbrott) 
förstärkningar är betydelsefulla. Människor arbetar ibland för avlägsna mål. Skinner 
menar dock att detta är en kultur som konstruerats och som säger att det är ”bra” att ha 
utbildning, därför frigörs eleven från det aversiva förhållandet att inte kunna.   

Sänkt förstärkningsfrekvens 

Något som diskuteras är hur stora steg eleven ska ta.37 Framgången beror på kraven och 
hur dess förstärkning ställs. Om man inte kräver stora förändringar vid varje steg 
förstärker man istället att det ska ske ofta, men försöksdjuret gör då långsamma 
framsteg. Om man kräver för mycket kanske inte responsen är tillräckligt trovärdig och 
det önskvärda beteendet uppfylls inte. När man beslutar vilket beteende som skall 
förstärkas och vid vilken tidpunkt är grundregeln ”förlora inte din duva”. Hur stor 
förändring i beteendet läraren vill ha måste ställas mot att behålla det som redan finns. 
Andra detaljer kan stärkas intermittent. Noggrann uppmärksamhet på detaljer garanterar 
inte framgångsrikt beteende men förstärks då och då när beteendet är framgångsrikt.   

                                                

 

35 Skinner, B. F. (2006) sid. 128 

36 Skinner, B. F. (2006) sid. 130 

37 Skinner, B. F. (2006) sid. 133  
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Den flitige eleven 

Skinner38 avslutar teorierna med att berätta om den flitige eleven och aversiv styrning. 
Den flitige eleven kommer till lektionerna, studerar, diskuterar med lärarna och andra 
elever och distraheras inte av yttre förstärkningar. Allt detta gör han för att han har 
utsatts för effektiva förstärkningsbetingelser, inte för att han är flitig av naturen. Det 
skulle kunna sägas att eleven arbetar flitigt och att han bara gör vad alla elever bör göra.  

Tanken är alltså att eleven befinner sig under aversiv styrning. Eftersom ett hot om 
aversiv styrning gör en elev flitig, måste det vara så att elever som är flitiga arbetar 
under hot. För att undervisningen ska ha någon mening övertas det beteende genom 
dess villkor i omvärlden. Ju bättre läraren är desto viktigare är det att han lär eleven 
självständigt arbete.   

Sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna 

I detta avsnitt har nu de tre teoretiska utgångspunkter som kommer att ligga till grund 
för studien beskrivits. Här har vi alltså återgett hur Maslow, Jenner och Skinner ser på 
motivation. Om dessa kort jämförs med varandra, så kan det sägas att Maslow och 
Jenner har en gemensam tanke i att motivationen kommer inifrån individen, som en inre 
drivkraft. Maslows teori berör olika behov som finns hos individen, medan Jenner 
baserar sitt tänkande på att individen grundar sina val på medvetna avsikter och med ett 
mål i sikte. Skinner i sin tur ser på motivationen som något som förstärks på olika sätt 
från yttervärlden. Han delar in dessa förstärkningar som yttervärlden bidrar med i fem 
olika kategorier. Det som kommer till uttryck är även att de nämnda perspektiven skiljer 
sig från varandra utan att som följd av det utesluta varandra, dvs. en lärares resonemang 
kan speglas mot flera av de teoretiska perspektiven som valts ut för denna studie. 

Metod 

Det tillvägagångssätt som använts för att studera den valda frågeställningen är av 
kvalitativt slag. Syftet med studien är som känt att ta reda på hur fem idrottslärare anser 
att de motiverar elever i grundskolans högre åldrar till ökad delaktighet i ämnet idrott 
och hälsa. Komplexa och uttömmande intervjusvar var önskvärda för att få reda på hur 
dessa lärare resonerar kring hur de motiverar sina elever. För att finna svar på studiens 
frågeställning användes datainsamlingsmetoden kvalitativ intervju39, då denna anses 
vara lämpligast för att kunna återspegla studiens syfte. Genom att göra en kvalitativ 
intervju skapas en möjlighet att via enkla och raka frågor få innehållsrika och breda 
svar. Detta ger ett rikare material att studera. 

                                                

 

38 Skinner, B. F. (2006) sid. 135 

39 Trost, J. Kvalitativa intervjuer.  (2005) sid. 7 
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Metod i urval 
Fem utbildade pedagoger i ämnet idrott och hälsa deltog i studien. Tanken var från 
början att intervjua sex stycken idrottslärare och sex stycken tillfrågades. Av dessa hade 
fem lärare möjlighet att ställa upp på intervju. Dessa kom från tre olika skolor. För att 
uppnå studiens syfte har fem intervjuer genomförts med lärare som arbetar med elever i 
de högre åldrarna. För att få svar på studiens frågeställning, var det inte intressant att 
veta faktorer som intervjupersonernas ålder, arbetslivserfarenhet eller kön. Inte heller 
skolans elevantal eller läge hade betydelse för valet av lärare. Det som däremot finns 
som gemensam faktor för alla deltagande lärare är att de är utbildade och därmed 
behöriga att undervisa i ämnet idrott och hälsa. De lärare som tillfrågades om de ville 
medverka valdes ut baserat på ovanstående kriterier, för att studiens syfte ska uppnås.   

Trost tar i sin bok Kvalitativa intervjuer40 upp att urvalet helst ska vara blandat. Dock 
ska intervjupersonerna ha likheter så att de kan omfattas inom samma ram för kriterier. 
Trost kallar detta den givna homogeniteten. I denna studie bildar intervjupersonerna 
denna homogenitet, då de valts ut med samma kriterier som grund.   

Lärarna var på ett eller annat sätt redan bekanta för oss. Fyra av lärarna arbetar på de 
skolor där författarna till denna studie har utfört sina verksamhetsförlagda utbildningar 
(VFU); båda författarna känner två VFU-lärare vardera. Den femte läraren var bekant 
för oss båda två, genom att vi deltagit på samma kurs en gång i tiden. 

Metod i datainsamling 
Vid planerandet av intervjuerna användes de två första av totalt sju steg som ingår i 
intervjuforskningen41 dvs. tematisering och därefter planering. Det metodiska 
förfarandet planerades till hur intervjuerna skulle komma att se ut och frågorna 
formulerades (se bilaga 1). Frågorna som planerades var de som kom att användas som 
utgångspunkt för samtliga fem intervjuer, dock var vi medvetna om att följdfrågor 
möjligtvis dyker upp under intervjuns gång. Vid formulerandet av frågorna hade vi hela 
tiden i åtanke det som karakteriserar den kvalitativa intervjun,42 dvs. att frågorna ska 
vara korta och enkla.   

För att kunna genomföra denna studie med intervju som metod, blev nu uppgiften att 
finna personer som kunde ställa upp på intervju. Lärarna kontaktades via telefon och 
tillfrågades om de vill delta i studien. De informerades om hur lång tid detta skulle ta 
och vi erbjöd oss att komma till lärarnas arbetsplatser. 

                                                

 

40 Trost, J. (2005) sid. 117 

41 Kvale, S. Den kvalitativa forskningsintervjun.  (1997) sid. 84  

42 Kvale, S. (1997) sid. 123 
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När intervjuerna utfördes var båda författarna till denna studie med. Vi hade tidigare 
bestämt vem som var den som ledde själva intervjuförfarandet. Den som inte ledde 
intervjun fick i uppgift att föra anteckningar om eventuellt förekommande betydande 
händelser, samt att anteckna följdfrågor som eventuellt dök upp under intervjuns gång. 
Dessa frågor kunde då tas upp på slutet om de inte redan hade blivit berörda under något 
skede av intervjutillfället.  

För att få så breda och omfattande svar som möjligt bestämde vi oss för att dela upp 
intervjupersonerna på ett specifikt sätt. Den av oss två som inte sedan tidigare kände 
intervjupersonen var den som intervjuade. Anledningen till detta var att vi inte ville gå 
miste om någon information. Vi antog att det kunde ha en viss påverkan på 
intervjuförfarandet om intervjuaren och den intervjuade kände varandra sedan tidigare. 
Denna påverkan kunde exempelvis vara att frågor uteslöts omedvetet, för att 
intervjuaren redan kände läraren och visste hur denne fungerar och agerar i olika 
situationer. Vi ville inte gå miste om någonting som kunde vara givet för den som var 
bekant med läraren men inte för den andre.   

För att närma oss intervjupersonernas tankar rörande hur de motiverar sina elever, på ett 
så öppet sätt som möjligt, gjordes försök att formulera frågorna på ett sätt som inte 
skulle upplevas som påhopp. Olika typer av frågor43 som användes var; inledande 
frågor, tolkande frågor, uppföljningsfrågor, sonderande frågor, strukturerade frågor och 
specificerande frågor, men även terapeutiska tystnader. Lärarna ombads också att ge 
exempel utifrån sin egen undervisning inom ramen för flera av frågorna.  

Varje lärare intervjuades enskilt och inför varje intervju informerades läraren om 
konfidentialiteten samt syftet med intervjun, dvs. vad deras svar sedan skulle komma att 
användas till. Varje intervju höll sig inom tidsramen där högsta marginal hade beräknats 
till 30 minuter. Tiden för de olika intervjuerna varierade mellan 13 och 21 minuter. Alla 
intervjuerna spelades in för att få med all information och för att ge möjlighet att gå 
tillbaka till materialet vid senare tillfällen om behovet fanns. Ett brett material skaffades 
inför analysen, vilket var till fördel för att kunna återspegla studiens syfte. Metoden för 
hur analysen gjorts beskrivs i följande avsnitt. 

Metod i analys 
För att kunna göra en analys och få en överblick över intervjuerna var det första steget 
att skriva ut intervjuerna. När detta var gjort kunde själva analysen påbörjas. För att 
kunna ge ett svar på den valda frågeställningen delades analysen in i två olika steg. I det 
första steget sammanfattades intervjumaterialet. I det andra steget jämfördes 
intervjumaterialet med de olika teoretiska utgångspunkterna som används i studien. 
                                                

 

43 Kvale, S. (1997) sid. 124-125 
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Genom detta förfarande vill vi ge en bild av hur lärarna anser att de motiverar sina 
elever till ökad delaktighet i idrottsundervisningen. Dessa två steg beskrivs var för sig i 
nedanstående avsnitt. 

Steg 1 

I detta steg har det datamaterial som inhämtats från intervjuerna analyserats. Vi har tittat 
närmare på de fem transkriptionerna och jämfört och analyserat dem med hjälp av en 
metod som kallas för meningskoncentrering44. Detta innebär att man först tittar på 
intervjupersonernas svar i helhet, en fråga åt gången och därefter sammanfattar det 
centrala budskapet i varje svar. Intervjusvaren har jämförts med varandra och utifrån 
detta har vi kunnat konstatera vilka likheter och olikheter som finns i lärarnas 
resonemang kring hur de anser att motiverar sina elever. När vi gjort denna 
sammanfattning av intervjumaterialet var det dags att gå över i steg två som beskrivs 
här nedan. 

Steg 2 

I detta skede av studien har det meningskoncentrerade intervjumaterialet analyserats i 
relation till de teoretiska utgångspunkterna. Här har vi tittat på svaren från lärarna 
utifrån de olika frågorna som berör studiens syfte. Svaren har speglats mot de teoretiska 
utgångspunkterna som används i studien. Vi har här försökt se samband mellan lärarnas 
sätt att motivera sina elever till delaktighet utifrån de svar som getts och vad de olika 
teorierna karakteriserar. Vi har tittat på om någon av intervjupersonerna eventuellt 
använder sig av tankesätt ur fler olika teorier eller om lärarnas synsätt genomsyras av ett 
och samma teoretiska perspektiv. 

Etiska aspekter 
I denna studie har hänsyn tagits till forskningsetiska faktorer. Enligt Vetenskapsrådet45 

ska fyra forskningsetiska krav tas i beaktande. Dessa fyra är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Kraven har vi tagit 
hänsyn till i studien. Informationskravet tillämpades genom att de fem lärarna blev 
informerade om studien och dess syfte och vad deras medverkan innebär för studien. 
Denna information gavs vid två tillfällen. Först när de blev tillfrågade om de ville ställa 
upp på intervjun och andra gången i början av intervjutillfället. Informationen som gavs 
dem, var att intervjun görs för att vi ska använda deras svar i vår studie. Vi informerade 
dem om att de var en av fem lärare som deltar och att intervjun spelas in och tar högst 
30 minuter. Samtyckeskravet tillämpades genom att lärarna var medvetna om att deras 
medverkan i studien var frivillig. De fick själva avgöra om de ville vara delaktiga i 
studien. Alla fem gav sitt samtycke till att delta i studien genom att låta sig intervjuas. 
Konfidentialitetskravet tog vi hänsyn till i och med att lärarna fick information om att 
varken deras namn, ålder eller kön kommer att publiceras i studien. Inte heller hur länge 
                                                

 

44 Kvale, S. (1997) sid. 175 

45 Vetenskapsrådet http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf Hämtat 15 

maj 2007 

http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf
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de arbetat eller vilken skola de arbetar på kommer att visas i studien. Lärarna fick alltså 
veta att deras svar skulle komma att behandlas anonymt. Deras medverkan i studien 
skulle inte på något sätt kunna härleda läsaren till dem. Nyttjandekravet tillämpades 
genom att det tydliggjordes att vi enbart var intresserade av deras svar vad det gäller 
deras resonemang på motivation i skolan och hur de själva anser att de arbetar för att 
motivera sina elever i de högre åldrarna till ökad delaktighet i idrott och hälsa. Det 
tydliggjordes för dem att deras svar enbart skulle komma att användas i denna studie 
och ingen annanstans. De fick veta att intervjuerna skulle komma att transkriberas och 
att studien senare kommer att e-publiceras.   

För att leva upp till konfidentialitetskravet har vi i utskrifterna av intervjuerna valt att 
bevara personernas anonymitet genom att ändra deras namn. De fingerade namnen har 
inte nödvändigtvis någon koppling till individens egentliga kön. Eftersom vi inte är ute 
efter att göra någon jämförelse mellan manliga och kvinnliga idrottslärare har vi valt att 
göra på detta sätt. Detta har även gjorts med syfte att skydda intervjupersonernas 
identitet.  

För övrigt är det även värt att belysa att intervjumaterialet använts utifrån våra 
tolkningar av svaren. Vi har alltså tolkat dessa såsom vi förstått att intervjupersonerna 
menat. Om vi upplevt att någonting under intervjuns gång inte har varit relevant för att 
besvara studiens frågeställning, har vi tagit oss friheten att utelämna det. Vi vill dock 
poängtera att eventuella utelämningar inte gjorts för att nå ett önskat resultat, utan allt 
som varit av värde för att nå svar har tagits med i analysen. De utelämningar som gjorts 
har varit tillfällen då annan personal kommit in och stört under intervjutillfället. Vi har 
också utelämnat exempel som lärarna gett som handlar om deras VFU studenter och hur 
de utfört lektioner då det inte känts relevant för studien. 

Resultat av analys 

I denna del av studien beskrivs analysen av det datamaterial som samlats in via de fem 
intervjuerna. För att få en bra bild över de fem lärarnas sätt att resonera kring hur de 
arbetar när det gäller att motivera elever har svaren sammanfattats och speglats mot 
varandra. Vi har tittat på vilka likheter och olikheter som kunnat urskiljas i lärarnas sätt 
att resonera. Nedan redovisas de svar som lärarna gett, dessutom görs en jämförelse av 
deras tankesätt med de olika teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studien. 
Vi har analyserat utifrån funderingar om något specifikt teoretiskt perspektiv legat till 
grund för lärarnas tankesätt eller om deras resonemang stämmer in på flera teorier som 
beskrivits tidigare i studien. Då teorierna är av olika perspektiv, kan det finnas inslag av 
flera teorier i lärarens sätt att resonera. Avsnittet där lärarens reflektioner tas upp, finns 
med för att beskriva lärarens uppfattning av ordet motivation, då detta har betydelse för 
studien genom att en felaktig förståelse av ordets innebörd skulle påverka resultatet.  
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Lärarens reflektion om ordet motivation  

Alla fem lärare reflekterade ganska olika när de tänkte på ordet motivation. En känsla vi 
uppmärksammade i svaren var att pedagogerna såg ordet motivation som något positivt 
och i svaren kunde vi även se att alla relaterade till eleverna i skolan. Kim tänkte på hur 
han motiverar för eleverna det som kommer att hända under en lektion.   

Kim: Jag tänker på, alltså hur jag motiverar det vi ska göra under en lektion, alltså varför vi ska 

kasta prickboll… så tänker jag.   

Stefan tänkte på att få eleven att bli inspirerad till att få kunskaper om varför hälsa är 
viktigt.  

Stefan: Motivation, jag tänker på att få elever att bli inspirerade, att jag ska få dem att bli 

inspirerade tillsammans med dem då… till varför hälsa är viktigt...   

Oscar valde ord som humor, glädje, vilja och att våga, att försöka så gott man kan. Frida 
poängterade att motivation är något väldigt positivt i form av att vilja, sen spelar det inte 
någon större roll vad det är men att ha en drivkraft att lära sig saker. Fridas tankar om 
den inre drivkraften stämmer överens med delen motivation som en inre faktor i 
Jenners46 teori om motivation. Budskapet är alltså att den egna viljan är ett måste för att 
ta till sig kunskap. Även Maslows teori 47om behov av självförverkligande 
sammanstrålar med Fridas och Oscars tankar om viljan som en drivkraft att lära sig. 
Frida återkommer ofta i sin beskrivning av vad hon tänker på, orden vilja och glädje. 
Enligt henne är det viljan att bli bättre som styr och att hon som idrottslärare måste 
locka fram det men att det ändå är någonting som ligger hos en själv och att motivation 
inte är något som man kan få av någon annan alltså viljan att lära sig nya saker.   

Frida: Tar man död på den viljan så då tar man död på även elevens motivation och lära sig…  

Vad motiverar lärarens yrkesval? 

Sofia och Oscar talar om glädjen att se när elever, som från början inte varit delaktiga, 
utvecklas framåt.   

                                                

 

46 Jenner, H. (2004) sid. 41 

47 Jerlang, E. m.fl. (2006) sid. 217 
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Oscar: Det är ju självklart kul att motivera ungarna och få dem att röra på sig…så det ger ju 

tillbaks väldigt mycket, framförallt de här tomtarna som inte vill vara men när man faktiskt får 

dem att vara med och kanske får ett högt betyg i slutändan, det är ju skitkul! Men det enkla 

svaret skulle kunna vara att säga att det är jäkligt kul och att jag har världens bästa jobb!  

Sofia: (…) att eleverna tycker det är roligt och framför allt att få dem eleverna som inte rör på 

sig att tycka att det är roligt att röra på sig. Jag tror att det är min största drivkraft.   

Kim säger att han känner att det är viktigt för barns utveckling, för dess fysiska 
utveckling som motorik och även för självkänslan. Men också för att skapa 
rörelseglädje hos eleverna. Frida säger att hon själv tycker det är så fruktansvärt kul 
med idrott och att hon vill sprida den glädjen vidare, men också att hon tycker det är 
intressant att se hur ungdomar utvecklas och att vara välmående rent fysiskt. Stefans 
motivation till att arbeta som idrottslärare lyder enligt följande:   

Stefan: Jag tycker om att arbeta med ungdomar! (…) i idrott och hälsa då eftersom det är ett 

populärt ämne här på den här skolan… sen tycker jag liksom att det är kul att få ungdomar att 

se hur viktigt det är med hälsa och ja… det som hänger ihop med den psykosociala miljön… 

allting hänger ju ihop!   

Hur ser läraren att eleverna är motiverade? 

Flertalet av de tillfrågade tar i första hand upp närvaro. Dels självklart att eleven går till 
lektionen men också att när den är där att den intresserar sig, är ”vaken” och frågar hur 
den ska göra för att bli bättre. Att eleven intresserar sig och är med i gruppen. Något 
som dock skiljer de tillfrågade lärarna är att byta om. Stefan tycker att om eleven 
kommer dit ombytt, är det ett tecken på motivation medan Sofia uttrycker att om eleven 
dyker upp har den visar tecken på motivation. Frida tar upp genomgångarna som 
exempel:  

Frida: De är alltid närvarande alltså, vid genomgångar lyssnar de alltid, alltså de är vakna. De 

sitter inte och pratar med sin kamrat under genomgång och när man gör någonting så ger de 

alltid, gör de alltid sitt bästa.   

Hon menar att eleven är motiverad när den lyssnar och inte sitter och pratar med sina 
kompisar. Ett annat tecken är att den på lektionstid sliter väldigt hårt och även gör sina 
hemuppgifter. Sofia gav exempel på hur man såg det hos olika ”typer” av elever:  

Sofia: Jag ser det på kroppsspråket, på attityden, och även om de är den blyga typen så kan 

man se det i ögonen faktiskt… en del är ju väldigt yviga… men det finns dem som också visar 

det på lite mindre, alltså mindre yvigt, och då är ögonen ett sätt att se.  
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Svar som återkommer hos flertalet av de tillfrågade är att eleven tycker det är kul. Oscar 
lägger här till att eleven vågar köra på och försöka.  

Oscar: (…) det syns på dem att de har kul, de vågar försöka och de försöker inte gömma sig 

och de vågar göra det tillsammans med andra elever…   

Vid exempel som uppkom med efterföljande funderingar på vad som motiverade en 
elev från att inte ha deltagit under mycket lång tid till att helt plötsligt vara deltagande 
tog den tillfrågade själv upp att det troligen är betyget som kan ha motiverat eleven att 
gå till idrotten. Han tror också att det tillåtande klimatet i den positiva klass som eleven 
går i har underlättat för eleven, bland annat genom att de övriga eleverna i klassen har 
talat om för denne eleven att läraren inte är en person som kommer tvinga eleven till 
något den inte vill. Något som också kommer upp i svaren hos Stefan och Frida är 
elevernas nyfikenhet vad som kommer att hända under nästa lektion, denna fråga möts 
Stefan ofta av i korridoren, men också att de är ivriga till att få börja lektionen. Läraren 
tycker sig också se att eleverna är motiverade då de verkar ha förstått att det inte är 
”bäst som gäller”, att man inte behöver vara bäst på fotboll för att få bra betyg utan att 
det är andra saker som är viktiga. Han tycker sig också ha märkt att då idrottsämnet inte 
kräver så mycket hemarbete av eleven kan vara en något som motiverar eleven till att 
delta. Den här läraren har också en känsla av att eleverna är motiverade, efter de 
undersökningar som gjorts på skolan. Den här läraren talar också om samarbetet mellan 
sig och övriga kolleger, att deras goda samarbete och att de har roligt tillsammans 
smittar troligen av sig till eleverna.   

Hur märker läraren om eleverna är omotiverade? 

Fyra av de tillfrågade lärarna anser att de elever som inte kommer till idrotten är de som 
inte är motiverade, att det är den mest tydliga faktorn. Oscar menar att om eleven 
slarvar med att ta med sig utrustning som exempelvis skor är det tecken på att den 
eleven inte är motiverad i så hög grad.   

Oscar: (…) att man slarvar mycket med material, man glömmer sina skor, man orkar inte sätta 

på sig sina skor, man är mer intresserad av vad kompisarna gör än att lära sig uppgifterna. 

Men högsta graden är att man inte kommer alls. Då är man inte motiverad…   

Ett annat tecken han tar upp är att eleverna sätter sig ner och inte alls försöker, trots 
ihärdiga försök att få dem aktiva. Oscar och Frida tar också upp frågan om hur 
fokuserade eleverna är under genomgångar och då eleverna själva jobbar. Om eleven är 
mer intresserad av att se vad kompisen gör än att själv försöka är eleven inte speciellt 
motiverad. Kim säger att:   
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Kim: Ja det är om den ställer sig utanför gruppen men det kan ju vara av andra anledningar, 

kanske den inte mår bra den dagen och så, den kanske är motiverad ändå, ja det är svårt, men 

att den inte tycker att det är något roligt att den liksom försöker undvika det vi ska göra… men 

som idag var det en elev som är omotiverad… efter ett tag så ser jag honom stå och krypa 

undan mer och mer och sätter sig helt enkelt på golvet och säger att ”nej men jag vill inte vara 

med” fast att alla andra har jättekul.   

Frida tar även upp att det kan hända att en i vanliga fall högpresterande elev inte 
givetvis alltid är aktiv faktiskt kan ha en dålig dag. Stefan tar upp liknande exempel och 
det är så att ibland kan en elev vara omotiverad till exempelvis dans för att den anser att 
det är svårt och jobbigt och då inte deltar på lektionen. Han säger dock att det väldigt 
sällan sker. Frida berättar om de elever som hon vet ”kan” men inte försöker, att de allt 
för ofta underpresterar.  

Frida: Det är det att man ser ju om en elev tycker om det är kul, jobbar och gör sitt bästa, eller 

om det är så att man deltar på väldigt, väldigt låg nivå av ansträngningsgrad. Det kan till och 

med vara så att man är jätteduktig idrottsperson men man inte presterar alls så pass bra som 

det förväntas av den personen.   

Frida säger att dessa elever sysslar med idrott på sin fritid men är inte engagerade till att 
bidra med att försöka på andra aktiviteter på idrotten än den de själva tycker om, detta 
tolkar hon till att eleven inte är motiverad till det högre betyg eleven skulle kunna ha.   

Lärarens metod till att motivera elever till delaktighet i ämnet idrott och hälsa 

Frida säger att ibland får man som lärare ryta i åt dem för att de skall vakna till och 
förstå hur man ska bete sig på en lektion. Frida säger också att hon tror att få ett bra 
betyg är en motivationskälla för eleven. Detta verkar hon dock missnöjd över:  

Frida: (…) personligen så tycker jag att det skulle vara roligare att de såg det som alltså att 

betygen är någonting man får på köpet när man lär sig en massa nya saker… det är inte 

betyget i sig som är viktigt utan det är kunskapen egentligen som är viktig, men tyvärr ser inte 

eleverna det så utan de ser betyget som det viktiga. De skiter i kunskapen, de skulle kunna åka 

till månen och tillbaka eller någonting för att få ett MVG…  

Då Frida ibland upplever att eleverna endast är intresserade av betyget och inte 
kunskapen får hon uppfattningen att eleverna har något skev syn på vad de egentligen 
kan i ämnet. Hon försöker motivera eleverna genom att berätta om målen som är 
uppsatta i kursplanen.   
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Sofia säger att hon får näst intill alla elever motiverade men att det är en process som 
inte går över en dag. Hennes tillvägagångssätt skiljer sig från många andra säger hon. 
Hennes största ”nyckel” är att visa att hon är glad då eleven kommer till lektionen. Vare 
sig den har jeans eller träningsbyxor, skor eller barfota. När eleven kommer för sent till 
lektionen visar hon att hon är glad att elev kom till lektionen istället för att ha valt att 
skolka. Detta med grundtanken att speciellt på morgonen är tonåringar trötta och inte 
alla har föräldrar som väcker dem och gör frukost, hon visar alltså på en förståelse till 
eleven.   

Sofia: (…) då blir det så att dom kommer allihopa så småningom och dem kommer mer i tid, 

dom börjar ta med sig kläder…och det är inte många gånger dem kommer med jeans på sig då 

har jag märkt…alltså man kan lära sig saker olika vägar och den här passar mig alldeles 

utmärkt…det löser sig med nästan alla så småningom…  

När vi under intervjun bad om ett exempel fick vi ett som handlar om en elev som har 
en attityd som inte är av denna värld. Med denna elev har Sofia jobbat målmedvetet på 
nyss nämnda sätt. Om eleven fortsätter att jobba som den gör idag kommer den att få 
högsta betyg säger hon. Den här eleven har förstått att på idrottslektionerna gäller det att 
vara en lagspelare. Eleven ifrågasätter inte heller vilken aktivitet det än är som står på 
schemat, till skillnad från tidigare. Sofia har alltså jobbat med små bitar i taget för att få 
eleven dit. Hon är också väldigt noga med att tala om varje gång eleven gör något bra 
för att motivera den. Sofia tycker ofta att hon märker att eleven gör saker och ting för att 
hon ska bli nöjd, därför jobbar hon mycket med att tala om för eleven att hon är där för 
deras skull och att allt bra eleverna gör gynnar dem själva. Detta gör hon för att eleverna 
ska träna på eget ansvar, höja deras egen självkänsla och kompetens vad det gäller 
idrott. Dock poängterar hon att de inte får bete sig hur som helst utan att hon sätter klara 
gränser. Om vi däremot talar om elever som redan befinner sig på alla lektioner och 
klarar av det mesta, ställer hon högre krav på dem. I klasser där det inte fungerar lika 
bra berömmer hon så mycket det bara går när det fungerar och när det inte fungerar 
pratar hon med dem efteråt och märker då att eleverna är jätteglada själva när det har 
fungerat bra. Detta blir därmed ett sätt att motivera dem. Då vi frågar efter om vissa 
moment i idrotten är svårare att motivera än andra får vi svaret att exempelvis fotboll 
behöver hon inte motivera medan hon får göra det med andra moment. Dock brukar de 
flesta moment uppskattas även om eleverna ska låta lite först innan de kommer igång 
och märker att det faktiskt är roligt. Som avslutning på denna fråga avslutar hon med att 
man måste vara säker på sig själv i sin roll. På morgonen när eleverna kommer får dem 
komma in och ta en boll och ha lite musik på så att det är välkomnande, hon vill genom 
detta visa att de ska ha trevligt.   

Sofias tillvägagångssätt visar hur hon jobbar långsiktigt för att få eleverna delaktiga förs 
tanken till vad Skinner48 säger om bättre förstärkningsbetingelser. Han tar bland annat 

                                                

 

48 Skinner, B. F. (2006) sid. 129 
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upp att ibland kan praktiken med det verkliga livet leda till förbättringar genom 
intermittenta förstärkningar. Sofia arbetar med intermittenta förstärkningar då hon allt 
som oftast försöker stärka elever genom att tala om det positiva som sker, trots att 
eleven inte nått ända fram trycker hon på det positiva i ett tidigt skede då hon i ett tidigt 
stadium ser det egentliga målet. Som tidigare nämnts välkomnar Sofia eleverna att vara 
delaktiga på lektioner vare sig eleverna är ombytta eller inte. Detta för tankarna till att 
det finns en risk att eleverna kan bli opopulära bland sina klasskamrater för att de efter 
idrotten inte byter om utan luktar svett i sina vanliga kläder. Detta leder oss in på 
Skinners49 tänkande om naturlig förstärkning där han tar upp exemplet om det krossade 
fönstret. Läraren ska här inte laga det krossade fönstret utan låta eleven uppleva det 
kalla rummet. Skinner50 tar vidare upp Deweys uttalande om att vi förstärks när vi 
förstår saker och ting. Här ser vi att eleven själv får förstå att den eventuellt blir 
opopulär som följd av att den inte byter om. Detta kanske leder till att eleven lär sig att 
det är bättre att byta om, vilket skulle leda till att den förstärks av sin nyvunna 
förståelse.   

Oscar säger att det handlar mycket om att ”lura” dem till saker som de tror att de 
egentligen inte kan klara av.   

Oscar: Det kan vara jätteenkla saker som att om du testar nu så behöver du inte testa nästa 

gång. Sådana enkla grejer kan faktiskt fungera.   

Dessa ord brukar få de flesta elever att våga prova. Här gavs ett exempel på en elev som 
inte ville hjula för att det inte kändes bra. Oscars bröt då ner tillvägagångssättet och 
frågade om eleven bara kunde sätta sina händer på en pallplint och hoppa över? Då 
började eleven prova och efter en stund märkte eleven att den nästan hjulade och då 
märkte eleven att det inte var lika skrämmande som den från början trott. Här ställdes 
eleven inför en motivkonflikt enligt Maslows teori51. Jerlang beskriver 
konfliktsituationen som Maslow kallar för positiv-negativ konflikt. En förklaring kan 
vara att eleven är rädd för att hjula och hjulningen upplevs som en negativ konflikt hos 
eleven. När eleven får vetskapen att om den provar att sätta sina händer på en pallplint 
och hoppa över och inte behöver göra samma sak nästa gång upplever eleven det som 
något positivt. Hade dock eleven fått vetskap om att den skulle vidareutveckla tekniken 
nästa lektion hade eleven troligtvis ställts inför en dubbel negativ konflikt eftersom den 
var rädd för att hjula. Oscar tog också upp exempel på tillfällen då det gått mindre 
framgångsrikt med en elev då han försökte dela upp tillvägagångssättet. Oscar upplevde 
att hur mycket han än försökte så backade eleven, hur mycket lärarna ändrade. Den här 
eleven har tyvärr slutat gå på lektionerna. Han betonar också vikten av att berätta för 
eleverna varför de gör det de gör. Om de inte förstår varför tror Oscar att de blir 
                                                

 

49 Skinner, B. F. (2006) sid. 127 

50 Skinner, B. F. (2006) sid. 127 

51 Jerlang, E. m.fl. (2006) sid. 220 
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omotiverade. Han talar också om för dem och försöker få dem att våga göra fel samt få 
dem att känna sig trygga.   

Oscar: Sen handlar det väldigt mycket om att tala om varför de gör saker, förstår de inte varför, 

om de är omotiverade och inte förstår varför de ska stå på händer så går det nästan inte att få 

dem att göra det då… Det viktigaste med allting, det är att de vågar göra fel, få dem att känna 

sig trygga… det är aldrig såhär att vi pressar någon för att du måste klara det här… du måste, 

du måste, du måste… det finns säkert de som jobbar så med men jag jobbar inte så, inte alls 

så.   

Stefan tycker ofta att samtal med eleverna hjälper för att få dem att komma till lektionen 
och vara delaktiga. Då en elev har glömt att ta med sig kläder och Stefan märker att det 
hänt flera gånger på sista tiden, brukar han prata med eleven, fråga vad det är som 
händer eller varför eleven inte har med sig kläder? Svaren han får brukar sällan vara av 
någon specifik orsak och efter samtalet brukar det hjälpa att få eleven att komma på 
nästa lektion och vara delaktig. Samtalen brukar förutom att fråga varför eleven inte är 
med, samtal om betyg och innehållet av ämnet. Stefan tar också upp vikten av hälsa för 
eleven, talar om hur viktigt det är att röra på sig både för sin egen kropp och att det 
brukar föra med sig andra fördelar. Han motiverar helt enkelt och peppar den.   

Stefan: Man får liksom peppa dem och intala dem till det här och sen kan det ju vara så att 

faktiskt kommer då och prövar och då får man berömma dem extra noga ”vad kul att du kom” 

och ”gud vad bra! Du ser ju! Du var jätteduktig på det här!” och då handlar det väl mycket om 

deras självkänsla att de tror att de är sämre än vad de är… men att alla kan delta efter sin 

förmåga!   

Han säger också att han i sitt motiverande försöker få eleverna att förstå att man som 
lärare inte kollar att eleverna är några fotbollsproffs eller basketexperter utan hur man 
fungerar i grupp och gruppsammanhang, att eleven tar initiativ och vågar utmana sig 
själv och vågar lära sig nya saker.   

Kim tror också som föregående på samtal.  

Kim: (…) samtal tror jag på, att gå fram till den och prata om varför han eller hon inte vill vara 

med och sen kan ju inte jag tvinga den personen men det finns ju en anledning till att, det ligger 

ju ofta någonting bakom. Jag kan börja med att fråga ”varför vill du inte vara med?” eller ”varför 

sitter du här?”…   

Han försöker då peppa eleven och säga att de andra eleverna behöver sin lagmedlem, att 
utan den här eleven kanske det inte går lika bra och att den eleven behövs. Detta brukar 
oftast fungera för att få alla elever delaktiga men det finns också tillfällen där elever 
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sätter sig helt på tvären så tillvägagångssätten kan se olika ut. Ibland får Kim tala med 
eleven vid ett annat tillfälle:  

Kim: Ibland måste man kanske till och med ta den eleven åt sidan och kanske vid ett annat 

tillfälle och prata om varför är han inte med eller hon inte med och sedan komma överens. ”Hur 

ska vi göra?” och det kommer vi ofta fram till också. ”Hur ska vi göra? Hur vill du göra?”    

Ibland har eleven egna lösningar som fungerar. Kim berättar också att han undviker att 
pressa eleven för mycket då hans erfarenhet är att det inte fungerar utan snarare motsatt 
effekt.   

Lärarens tankar om eventuella beteendemönster hos elever som inte är delaktiga 

Lärarna svarar att de kunde se vissa mönster. Det som Frida, Oscar och Kim säger alla 
tre, är att ett tydligt mönster med de elever som sällan deltar eller inte deltar alls är att 
de har sociala problem som sträcker sig utanför skolans väggar.   

Kim: (…) och det är oftast samma elever som inte är delaktiga i klassrumsundervisningen 

heller… det är ju oftast saker utanför skolan, i hemmen, socialt. Alltså problem som man har.   

Frida: De som inte är på idrotten de är ju knappt i skolan ändå så. Jag blir lika chockad varje 

gång jag säger, jag ser dem på skolgården… De är liksom borta… De anmäls ju då till sina 

mentorer… Det ligger väldigt mycket på socialtjänstens bord…   

Jenner52 tar upp att motivationsprocessen i sin helhet påverkas av olika faktorer såsom 
individ- och sociala faktorer. I citaten nämnda ovan ser vi tydligt att de sociala 
faktorerna har spelat en stor roll enligt lärarnas syn på elevers brist på motivation. 
Lärarna känner alltså att de sociala faktorerna har tagit överhand. Lärarna upplever att 
dessa faktorer är dem övermäktiga i deras roll som lärare.   

Frida och Oscar påpekade att det mönster som kan ses är de elever som inte kommer till 
idrotten alls, och har hög frånvaro från skolan. Stefan kunde även han se tydliga 
mönster och ansåg att det mestadels förekommer i år sju och oftast bland tjejerna. 
Ursäkterna kunde vara att de är förkylda eller att de har mens. Han berättar även att ett 
tag så hade de ett system att om eleverna är i skolan så får de delta efter sin egen 
förmåga, men nu för tiden får eleverna gå på promenader om de kommer med intyg att 
de inte kan delta i undervisningen. Han menar att då får de motion i alla fall, utifrån sin 
egen förmåga. För att kontrollera att eleverna verkligen går på promenader, får de i 
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uppgift att gå till någon bestämd plats och ta med sig broschyrer som de sedan kan visa 
upp.  

Oscar berättade att han ibland blir förvånad då han får höra ursäkter till varför eleven 
inte kan delta. Han gav oss som ett exempel som lyder:   

Oscar: Min hund var förkyld igår så jag blev lite trött för att den hostade hela natten.  

Både Frida och Stefan tog upp en förekommande ursäkt att eleven har mens, dock 
skiljde sig deras förhållningssätt till detta. Frida tyckte att det är en godtagbar ursäkt, då 
det inte drabbar fler än en till två lektioner i månaden. Frida menar att hon ser att de inte 
bara använder det som en ursäkt, utan eftersom hon markerar all frånvaro, ser hon 
mönster att ursäkten används regelbundet en gång i månaden. Stefan däremot tycker att 
mens inte är någon godtagbar ursäkt till varför eleverna inte ska delta. Han brukar lyfta 
fram detta inför tjejgrupper och säga att mens inte är ett handikapp. Däremot kan eleven 
ha ont i magen som en bieffekt av mens och på grund av det inte delta i undervisningen. 
Stefan upplevde även att denne företeelse mestadels kom fram i år sju, och han 
påpekade även att det är som känsligast i sjuan när vissa kanske precis fått sin 
menstruation, men detta problem brukar avta i år åtta och nio.    

Stefan menade att de elever som kommer med ett intyg att de inte kan delta trots allt 
visat att de brytt sig eftersom de varit företagsamma för att få fram detta intyg. Han 
menar att det är bättre än att de låter bli att komma och visa sig överhuvudtaget. 

Sofia ser inte dessa mönster, eftersom hennes bemötande till eleverna alltid är öppet. 
Hon menar att eftersom hon alltid låter alla delta oavsett om de har ombyte med sig eller 
om de kommer sent. Hon låter dörren stå öppen. Hon menar att eleverna visar att de är 
så pass motiverade att de dyker upp till undervisningen, och då vill hon inte skälla ut 
dem utan ser det positiva i att de kommer dit. 

Frida tycker att om en elev är förkyld eller är skadad ska denne inte delta. Hon menar att 
det är ett tecken på sundhet och att hon ser om det är ett system som någon speciell elev 
har.  

Lärarens tillvägagångssätt att bemöta elever med ovanstående beteendemönster  

Oscar och Kim kom in på hur de bär sig åt för att bemöta dessa elever. Deras svar var 
olika. Oscar menade att han sällan tar upp diskussionen inför hela gruppen. Han brukar 
gå fram till eleven i fråga och prata enskilt med denne. Han menar att det handlar om att 
motivera dem och framför allt att reda på varför de inte vill delta, för att sedan kunna 
arbeta utifrån det. Han nämner att i vissa fall kan det vara någon speciell aktivitet som 
kan kännas obehaglig för den eleven och då ska det inte behöva finnas ett tvång att delta 
utan då kan den eleven göra någonting annat utan att detta ska behöva påverka det betyg 
som eleven sedan får. Oscar sade även att om eleven drar sig för någon speciell aktivitet 
så kommer han ändå försöka få eleven att prova på den genom att avdramatisera 
situationen och föra en dialog med denne för att det ska kännas lättare för den eleven.  
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Oscar: (…) vad är det som är svårt? Hur kan vi göra för att det ska bli lättare för just dig?  

Kim däremot kom in på att det är olika från fall till fall och att det gäller att hitta en 
individuell lösning. Han poängterade att vissa elever behöver att någon ställer krav på 
dem, som eventuellt aldrig ställs på dem från andra håll.   

Kim: Vissa elever kräver, eller tycker jag behöver krav på sig, som aldrig kanske ställs 

hemifrån, eller någon annanstans. Där har jag sagt att två gånger om man inte är ombytt, då 

ringer jag hem. Och oftast så funkar det.   

I detta sammanhang kan urskiljas det som Skinner53 nämner som arrangerade 
förstärkningar. Skinner nämner den aversiva förstärkningens betydelse genom att eleven 
tvingas till att göra det den ska. I det ovannämnda fallet befinner sig eleverna under 
hotet att om de inte är ombytta ringer läraren hem. Skinner menar även att om man 
använder sig av denna typ av förstärkning kommer man enbart åt elevens motivation att 
göra det den ska för att undvika följderna, dvs. i detta fall vara ombytta för att inte 
läraren ska ringa hem.   

Kim har sett en förändring från att elever inte deltagit till att de börjat delta. Han tror att 
det delvis är så på grund av att han ställer kravet att eleverna ska vara ombytta. Även 
om de inte deltar i undervisningen så kommer de dit.   

Elevernas motivationskällor enligt läraren  

Sofia: (…) jag skulle önska att fler hade hälsa som motivation, men det är det nästan ingen 

som har… tyvärr, tyvärr, tyvärr, tyvärr är det så himla mycket betyg…  

Sofia inledde svaret på denna punkt med ovanstående svar, se citat. Hon för tydligt fram 
att hon anser att det är betygen som är den främsta motivationskällan hos eleverna. Det 
hon säger stämmer överens med vad Jenner54 säger om målorientering. Även Skinners55 

tankar om den flitige eleven gör sig uttryck här. Den flitige eleven kommer till 
lektionerna och gör det som förväntas av den, på grund av de yttre förstärkningarna som 
eleven matats med under sin skolgång. Sofia önskar att hälsan var den största 
motivationskällan, men hon upplever att det enbart är vissa flickor i år nio som börjar 
                                                

 

53 Skinner, B. F. (2006) sid. 123 

54 Jenner, H. (2004) sid. 42  

55 Skinner, B. F. (2006) sid. 133 



  

27

 
koppla till hälsa. De förstår att det märks på kroppsbyggnaden om man rör på sig och är 
fysiskt aktiv. Hon uttrycker starkt att hon inte är för betyg och att hon fullständigt 
avskyr tanken på att betyg ska införas i ännu tidigare åldrar. Hon menar att det blir ett 
hotmedel. Sofia vill få sina elever att förbättra sin kondition för att de ska ha motivation 
att träna själv. Hon brukar använda sig av beep-test med jämna mellanrum för att se 
elevernas utveckling. Hon säger även att för att höja sitt betyg betyder det inte att man 
kommer under en viss tid, utan det är den egna utvecklingen, detta har eleverna själv 
väldigt svårt att se.  

Även Oscar talar om betygens betydelse. Han menar att den främsta motivationskällan 
hos eleverna är att ha roligt, speciellt i år sju och åtta. Även i år nio tycker de flesta att 
det är roligt med idrott men här har den största motivationskällan blivit betyg. Oscar 
menar att betygen kommer i första hand och påpekar att han skulle märka en radikal 
skillnad i elevantal som deltar i undervisningen om det vore så att det inte fanns betyg. 
Han menar att eleverna speciellt i år nio är väldigt betygsfixerade och vill gärna så ofta 
som möjligt höra vad de får för betyg i olika moment.  

Oscar: De är otroligt betygsfixerade… helst vill de ha ett betyg efter varje lektion, och framför 

allt i nian och de är väldigt rädda att de ska få sämre betyg för att de gjort något fel på någon 

lektion…  

Oscar säger även att det märks en förändring i år åtta på våren när de får betyg, att de 
klasser han upplevt som struliga plötsligt blivit mindre struliga.  

Stefan säger att för det första är motivationskällan att eleverna tycker att det är roligt 
och varierande med idrott. Han tror att alla kan vara bra på någon idrott.   

Stefan: (…) och sedan tror jag att man alltid har något man kan vara bra i på idrott… är man 

inte jättebra på boll, så kanske man är jätteduktig i dans, eller man har alltid någonting man kan 

vara bra på.   

Vidare tror Stefan att många elever känner att de faktiskt får tillbaka någonting, att de 
faktiskt mår bättre och får bättre självkänsla och självförtroende och även lyckas i de 
andra ämnena, när de blir äldre.  

Stefan säger att han sett flera fall där eleven utvecklats och vuxit. Även Stefan tror att 
det är betygen som är en drivande faktor hos eleverna. Han tror att det handlar om ett 
driv och en vilja att komma in på gymnasiet och menar då att betyget i idrott kan ha stor 
betydelse och att det därför är viktigt att ha ett bra betyg i idrott. Stefan påpekar även att 
de finns de elever som bortser ifrån betyget i idrott och inte bryr sig om vilket betyg de 
får.   
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Kim däremot nämnde inte betygen överhuvudtaget på denna fråga. Han menade att det 
oftast är föreningsidrotten och elevens fritidsaktiviteter som ligger väldigt mycket till 
grund för deras motivation. Han gav som exempel att om eleven tycker om att spela 
fotboll och tycker att det är roligt, så vill den spela det även på idrotten i skolan, och då 
tycker eleven att det kan vara tråkigt att göra exempelvis samarbetsövningar.  

Övriga tankar och funderingar från läraren 

Två av lärarna tog på denna punkt upp betygen. Frida vidareutvecklade att det känns 
tråkigt att eleverna är fixerade vid betygen. Hon önskar att eleverna skulle vara hungriga 
på kunskapen som krävs istället för betyget i sig. Stefan tänkte också på betygen och har 
funderat mycket över vad det är som gör att betygen spelar så stor roll för hur det 
fungerar i klassen. Han tänker på skillnader i klassen före och efter betygen kommer i år 
åtta. Han ser skillnader i fokus och koncentration i klassen. Skillnaden mellan dessa två 
pedagogers tankar är dock att Frida önskar att betygen inte fanns medan Stefan önskar 
att betygen skulle komma tidigare än vad de gör.   

Då Sofia fick fundera över något vi inte tagit upp tänkte hon på att hon tycker det är 
tragiskt att tävling är så motiverande för många barn. Detta hör hon utifrån de elever 
”som hörs” men känner inte att alla elever tycker lika.  

Sofia: Jag har nästan ingen tävling på lektionstid… jag tror att hur man leder och hur man 

gör… ta bort helt finns inte, vet ni vad vi har gjort, vi har till och med lekt tomtesmyg med 

niorna… alltså de slänger sig så de bränner sig på benen och struntar i det fullständigt…   

Sofia själv siktar på lektioner med så lite tävling som möjligt. Ytterligare en sak som 
Sofia tar upp är att låta eleverna vara ”små” ibland på lektionerna. Leka lekar som de 
inte gjort på många år kan vara jätteroligt för eleverna. Att få dem att släppa loss i lekar 
kan också vara världens motion menar hon.   

Oscars tankar styrdes till en önskvärd tillåtande miljö i klassen.   

Oscar: (…) om man jobbar med idrott så är det ju väldigt mycket att det är egen färdighet och 

det är ju ofta där man fastnar med eleverna, men det de är rädda för är ju ofta gruppen, så det 

är ju nästan viktigare med en grupp som är positiv och som är tillåtande än att det är jag som 

står och säger att ”det är ok att du gör fel”…   

Oscar poängterar att det därför är viktigt att man som lärare siktar på att skapa en positiv 
grupp som är tillåtande. Alltså att försöka skapa motivering från hela klassen för att det 
verkligen ska landa hos eleven.  
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Det Kim tar upp på övrigt är att motivera vad de ska göra på lektionerna. Han tycker att 
det är lite förvånande att trots alla dansprogram i media är dans inte riktigt accepterat 
hos alla elever medan fotboll är det. Han tycker inte att det är svårt att motivera dans, 
men däremot tycker han att det känns som om vissa sporter behövs motiveras mer än 
andra. Då berätta Kim om målen i ämnet och visar konkret vad eleverna ska jobba med 
och då är det sällan diskussion efteråt.   

Sammanfattning av resultat av analys 

Avslutningsvis kan sammanfattas att Frida, Oscar, Stefan, Kim och Sofia har likheter 
men också olikheter i sina sätt att resonera kring motivation. Vid analyserandet av Sofia 
märker vi att hennes resonemang stämmer ofta överens med Skinners56 sätt att tänka då 
det handlar om yttre förstärkningar. De yttre förstärkningarna hon använder sig av är 
naturliga förstärkningar och bättre förstärkningar. Oscars resonemang rör sig mellan 
Maslows57 och Jenners58 teorier, där motivationen ses som en inre drivkraft. Som 
Maslow menar ett behov som måste uppfyllas och Jenners målinriktade beteende. Även 
Jenners teorier om val av olika alternativ syns i Oscars resonemang kring hur han 
motiverar eleverna. Kims resonemang om sitt arbete växlar mellan Skinner59 och hans 
teori om förstärkningar och Maslows teori60 om behov som självförverkligande och 
personlighetsutveckling genom problemlösning där hon tror på samtal med eleven inför 
en förbättring. Stefans resonemang för våra tankar till Skinners61 teorier om bättre 
förstärkningsbetingelser för att Stefan peppar sina elever med intermittent verkan. Han 
säger till eleven då den gör något bra för att på längre sikt nå det utsatta målet. Även 
Jenners62 teori om målorientering riktade Stefans uttalanden ofta mot, för att eleven 
arbetar på med målet om ett högt betyg i sikte. Frida talade om inre drivkraft som 
stämmer överens med Jenners definition av begreppet motivation. I Fridas resonemang 
om hur motiverade elever beter sig under lektionstid, förs våra tankar till Skinners63 

teori om den flitige eleven. Som det tagits upp tidigare utesluter inte den ena teorin den 
andra, utan då dessa är av olika karaktär kan inslag ur flera teorier synas i lärarens 
resonemang. 

                                                

 

56 Skinner, B. F. (2006) sid. 127 

57 Jerlang, E. m.fl. (2006) sid. 216 

58 Jenner, H. (2004) sid. 41 

59 Skinner, B. F. (2006) sid. 121 

60 Jerlang, E. m.fl. (2006) sid. 220 

61 Skinner, B. F. (2006) sid. 129 

62 Jenner, H. (2004) sid. 42 

63 Skinner, B. F. (2006) sid. 133 
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Validitet 
Med validitet menar Trost i Kvalitativa intervjuer64 att man ser på studiens trovärdighet 
att det som varit för avsikt att studeras har studerats. För denna studie anser författarna 
att validiteten är god. Det som varit studiens syfte har studerats och inga 
omkringliggande faktorer. Datainsamlingen skedde utifrån ett sätt som gör att resultatet 
för studien är trovärdig. Frågor som är relevanta och i samstämmighet med studiens 
syfte hade arbetats fram. Dessa gav ett underlag att arbeta med, dvs. intervjuerna gav 
svar på frågeställningen. Alla intervjuerna utfördes på ett likvärdigt sätt och samma 
utgångsfrågor ställdes till varje intervjuperson. Även registreringen av intervjuerna 
skedde på lika premisser för de fem lärarna. Samma tidsram var beräknad för alla 
lärarna och varje intervju spelades in, för att det skulle finnas möjlighet att gå tillbaka 
till materialet vid senare tillfällen om behovet fanns. Datamaterialet har behandlats 
utifrån studiens syfte så att studien är trovärdig.   

Problem som stötts på under insamlandet av datamaterialet var att en av de tillfrågade 
lärarna inte hade möjlighet att ställa upp på intervju den dag som var bestämt. Inte heller 
en ny tid kunde samordnas och därmed blev antalet intervjupersoner fem istället för de 
planerade sex. Detta påverkar vår studie genom att variationen i svaren antagligen 
minskat i bredd. Även en av de tillfrågade var tvungen att flytta fram intervjun på grund 
av personliga skäl. Dessa två orsaker ledde till tillfällig tidspress och vi insåg att tiden 
inte fanns för en sjätte intervju. En generell bild kan i denna studie inte ges då fem 
lärare har intervjuats. Om vi intervjuat fler lärare hade vi antagligen fått en större bredd 
i svaren. Detta begränsades dock av studiens omfattning. Om syftet med studien varit att 
ge en generell bild av hur idrottslärare motiverar sina elever hade vi istället använt oss 
av enkäter vid insamlandet av datamaterial. 

Slutdiskussion 

I denna studie har vi som bekant valt att studera området motivation inom skolidrotten. 
Som det nämnts i inledningen anser vi att det är av yttersta vikt att lägga upp 
undervisningen utifrån ett tankesätt med målet att; alla elever i högsta möjliga grad 
kommer att vara delaktiga. Vi anser att motivation är en grundläggande faktor till att 
delta och vara aktiv på lektioner i ämnet idrott och hälsa. Därför valde vi att arbeta 
utifrån syftet att ta reda på hur några lärare anser att de motiverar elever i de högre 
åldrarna till delaktighet i ämnet idrott och hälsa.   

För att få reda på vad dessa lärare anser om hur de arbetar med att motivera sina elever, 
valde vi en för syftet lämplig metod. Vi utförde fem kvalitativa intervjuer med utbildade 
lärare inom ämnet idrott och hälsa. Vår förhoppning med dessa intervjuer var att få reda 
                                                

 

64 Trost. J. (2005) sid. 113 
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på hur lärare resonerar kring sitt sätt att arbeta med att motivera sina elever, detta för att 
få olika synvinklar på området och hur man kan arbeta med att motivera sina elever till 
ökad delaktighet.  

I studiens resultat har det kommit fram att det finns väldigt olika sätt att se på 
motivation, och väldigt olika sätt att resonera kring hur lärare gör för att motivera sina 
elever till delaktighet i idrottsundervisningen. Vi har sett olikheter i tankar om eleverna 
förväntas vara ombytta eller inte. Vi har sett skillnader i tankar om betyg och dess 
betydelse och inverkan. Vi har sett olikheter även i hur lärare resonerar kring hur de 
motiverar sina elever. Likheter har vi sett i lärarnas sätt att resonera kring motivation 
och begreppets betydelse. De menar att det är något positivt för eleven. Vi har även 
kopplat lärarnas resonemang till de teoretiska utgångspunkterna. Ibland har någon 
faktor pekat tydligt mot en av teorierna medan vid andra tillfällen har det varit en 
blandning av olika teorier.   

Vid dokumenterandet av analysen märkte vi att många kopplingar gjordes till Jenners 
teorier. Vi finner detta intressant och ställer oss därför frågan; styrs dagens idrottslärare 
av Jenners tankesätt? Vi funderar också om detta är ett generellt förekommande 
fenomen eller om det var slumpmässigt att de intervjuade karaktäriseras till stor del av 
Jenner. Sett till dagens samhälle som vi upplever att många finner stressigt och att man 
ständigt ska arbeta mot nya mål, hittar vi en logisk koppling.   

Något lärarna tog upp vid flera tillfällen var betygens betydelse som motivationskälla. 
Som vi sett skiljer sig åsikterna om huruvida betygens existens är bra eller inte. 
Åsikterna kommer från fyra lärare där två anser att betygen bör finnas, och här finns 
även en önskan om att de ska komma tidigare än i år åtta. De övriga två lärarna som 
pratar om betygen har motsatt åsikt om betygen och önskar snarare att de inte fanns 
överhuvudtaget. I dagens debatt återkommer diskussioner om i vilket år betygen bör 
införas i skolan. Även här ser vi en koppling till Jenners tankar om målinriktning. Är 
samhället på väg mot en målinriktning lägre ner i åldrarna?   

Vi anser att resonemangen kring att byta om eller inte är väldigt intressanta. En lärare 
utmärkte sig här på grund av sitt resonemang som skiljde sig genom att denne låter 
eleverna delta vare sig de är ombytta eller inte. Ur de övriga lärarnas resonemang kunde 
vi uttyda att ombyte är en förutsättning för att delta i idrottsundervisningen. Vi har 
tidigare i studien visat på kopplingar mellan den lärare som tillåter icke-ombytta elever 
att delta med naturliga förstärkningar. Då den teorin talar om att vi förstärks när vi 
förstår saker och ting tror vi att detta är ett positivt sätt att arbeta på. Att det blir eleven 
som själv gör sina insikter tror vi är mycket värt för eleven i det långa loppet. Detta 
jämfört med den flitige eleven som enbart gör det som förväntas av den, enligt Skinner. 
Vi tror att den flitige eleven inte besitter sin kunskap lika djupt och länge som den 
eleven som lärt enligt naturlig förstärkning.  
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Under intervjuerna kom också fram att samtal var något flera lärare tror har stor 
betydelse för hur de kan motivera eleverna. Samtalen sträcker sig exempelvis från att 
samtala om varför eleven inte deltar, hur de gemensamt kan lösa situationen, till att 
skapa en trygg och tillåtande miljö i klassen. Vi gissar att elever upplever samtal väldigt 
olika beroende på person och vad samtalet handlar om, men att samtalet ibland kan 
kännas jobbigt för den likaväl som samtalet kan upplevas positivt. Vi tror att lärarens 
tillvägagångssätt, kroppsspråk och ordval har stor betydelse för hur eleven uppfattar 
samtalet. I vissa fall uppstår en situation som Jenner beskriver: konflikt- balansteorier. 
Läraren vill här beröra elevens psykologiska drivkraft om en strävan mot att välja det 
alternativ som gör att eleven kan vara tillfreds med det tagna beslutet.   

En fundering vi har är om motivation är ett resultat av ämnet idrott och hälsa eller om 
idrott och hälsa i sin tur ger motivation. En fundering vi har är om motivation har en 
speciell koppling till skolämnet idrott och hälsa i jämförelse med andra ämnen. En tanke 
som vi beskrivit i inledningen av denna studie, är att vi tror att för att kunna ta till sig 
kunskap är ett välbefinnande en förutsättning. Detta kan förklaras med följande citat:  

(…) a ”healthy body leads to a healthy mind,”…65  

Vi upplever att denna studie har gett förslag till hur man som idrottslärare kan tänka vid 
motiverandet av elever i skolans högre åldrar. Det skulle vara intressant att vidare 
studera motivation inom skolidrotten ur elevens perspektiv. Frågeställningar som skulle 
vara intressanta att studera är: Vad upplever elever i de högre åldrarna motiverar dem 
till delaktighet inom idrott och hälsa? Alternativt att intervjua både elever och lärare om 
motivation inom ämnet idrott och hälsa för att sedan analysera svaren. En annan 
frågeställning att studera kan vara; Hur ser eleverna på betyget som motivationskälla?            

                                                

 

65 Baily, R. (2006) sid. 399 
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Bilaga 1 

Intervjun  

Intervjuns etiska inledning. 
Syftet med denna intervju är att få dina svar på hur du ser på motivation och hur du gör 
för att motivera dina elever i ämnet idrott och hälsa. Intervjun kommer att preskriberas, 
svaren kommer att användas i vår uppsats som senare kommer att e-publiceras. Vi 
kommer att arbeta med dina svar konfidentiellt, varken din ålder, kön eller på vilken typ 
av skola du arbetar kommer att finnas med i uppsatsen utan vi är enbart intresserade av 
dina svar du har att ge som idrottslärare.   

Intervjufrågor  

 

Förhandsinformation om läraren 
- Vad motiverar dig till att arbeta som lärare inom just idrottsämnet?  

 

Huvudfrågor 
Här kommer fokus att ligga då vi hoppas få breda och utförliga svar.  

- Vad tänker du på när jag nämner ordet motivation? Reflektera helt fritt! 
- Hur märker du om en elev är motiverad? Ge gärna exempel.  
- Hur märker du om en elev är omotiverad? Ge gärna exempel. 
- Hur hanterar du elever som enligt din uppfattning är omotiverade? Ge gärna 

exempel. 
- Hur gör du för att motivera dem? 
- Sammanfatta, mer generellt, utifrån de exempel som du gett oss i förra frågan. 
- Ser du mönster av ”dåliga” ursäkter hos samma elever? Hur bemöter du dessa?   

 

Övrigt 
En punkt för oss där följdfrågor eller nya frågor som dykt upp under intervjuns gång, 
kan tas upp. Här finns även utrymme för läraren att fylla i med övrig information eller 
nya reflektioner.  
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