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Abstract 
Allt fler barn får en negativ inställning till ämnet idrott och hälsa i skolan och det är ett 

problem. Skolan och framför allt idrottlärare behöver hitta effektiva strategier som 

motiverar fler elever till att delta i skolidrotten. Denna studies syfte var att undersöka 

om och hur idrottslärare motiverar elever i årskurs 7-9 att delta i skolidrotten och hur de 

anpassar lektionen efter gruppen och individen, utifrån de resurser som idrottslärare har 

till förfogande. Metoden var kvalitativa semistrukturerade intervjuer med tre stycken 

idrottslärare och analyserades utifrån en innehållsanalys. Resultatet visar att motivation 

är en nyckelfaktor för att höja deltagandet i skolidrotten samtidigt önskar lärarna mer tid 

för att kunna se varje individ. Idrottslärare motiverar elever genom att samtala, peppa, 

låta dem påverka aktiviteter inom vissa ramar samt att förnya och förändra aktiviteter i 

idrotten. 

 

Nyckelord: Motivation, idrottslärare, resurser, självkänsla, idrott och hälsa.  
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1.0  Inledning 
Människan har existerat på jorden i över 4 miljoner år men under det senaste seklet har 

utvecklingen av samhället har ökat drastiskt, samtidigt som vi människor fortfarande är 

genetiskt lika stenåldersmänniskan och byggda för att vara fysiskt aktiva och röra på oss 

(Rydqvist & Winroth, 2004). Det är fastställt att kroppen anpassar sig efter de fysiska 

krav som ställs på den. Eftersom människokroppen har lägre fysiska krav på sig idag 

bidrar det till att människans hälsa, kroppsliga funktion och kapacitet påverkas negativt. 

Därför bör den fysiska aktiviteten stimuleras på olika sätt (ibid.). Genom att ge barn och 

unga möjlighet till att vara fysiskt aktiva tidigt i livet, bidrar det till en större chans att 

dessa individer kommer fortsätta vara fysiskt aktiva och ha en god hälsa senare i 

vuxenlivet. Att vara fysiskt aktiv är en friskfaktor, vilket kan bidra till att motverka 

folksjukdomar i form av exempelvis fetma, benskörhet och psykisk ohälsa. Samhället 

har en betydelsefull roll i frågan om att öka den fysiska aktivitetsnivån hos barn och 

unga. Den främsta arenan för att främja den fysiska aktiviteten hos barn är i skolan 

under skolidrotten. Det finns elever som inte är fysiskt aktiva på fritiden och det gör att 

idrotten i skolan är det enda tillfället för dem att vara fysiskt aktiva. Men allt fler barn 

får en negativ inställning till idrott och hälsa i skolan och det är ett problem. Skolan och 

framför allt idrottslärare behöver hitta effektiva strategier som motiverar fler elever att 

delta i skolidrotten. För att det ska vara möjligt behöver idrottslärare rätt resurser och vi 

vill därför undersöka vilka resurser idrottslärare har samt hur de motiverar elever till att 

delta. 

 

2.0  Tidigare forskning 
I denna del av studien kommer det att presenteras tidigare forskning om fysisk aktivitet 

och barn, självkänsla, idrott och hälsa i skolan, idrottslärares roll och idrottslärares 

resurser. 

 

2.1 Fysisk aktivitet och barn 
Människans kropp är utrustad med muskler och leder samt ett cirkulationssystem och 

avancerat nervsystem som effektivt anpassas efter hur människan rör på sig (Rydqvist 

& Winroth, 2004). Hur människan rör på sig är betydelsefull för inlärningen och den 

psykiska och fysiska balansen i kroppen. En låg aktivitetsnivå kan inverka fysiskt och 

mentalt dåligt på människans välbefinnande i vardagslivet (ibid.), medan en aktiv 
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livsstil med kroppsliga rörelser ger ökad energiförbrukning och kan förbättra kroppens 

fysiska funktioner (FYSS, 2008; Raustorp, 2004). Att vara fysisk aktiv ger alltså 

möjlighet till en god hälsa, då det är en bidragande friskfaktor som kan främja och 

minska risken för att bland annat drabbas av övervikt/fetma, högt blodtryck och 

benskörhet (FYSS, 2008; Rydqvist & Winroth, 2004). Eftersom kroppsrörelser har en 

stor betydelse för att bygga upp en hälsosam livsstil är det viktigt att redan i unga år 

vara fysiskt aktiv (Raustorp, 2004; Larsen & Mattsson, 2013). De vanor som läggs då 

följer oftast med senare i livet (ibid.). Vi vet att motion är viktigt men det räcker inte 

med att veta det (Rydqvist & Winroth, 2004). Utan vilken form som passar och hur den 

fysiska motionen ska utföras, vilket är en förutsättning för att uppnå någon praktisk 

nytta av den kunskapen (ibid.). 

 

Folkhälsomyndigheten (2015) menar att den fysiska aktivitetsmängden bör öka, på 

arbetet i skolan och på fritiden. Målet är minst 30 minuter fysisk aktivitet för vuxna och 

60 minuter för barn och ungdomar dagligen (ibid.). Rekommendationerna innefattar 

olika aktiviteter i vardagslivet som promenader, hushållsuppgifter, trädgårdsarbeten etc. 

(FYSS, 2008). För barn innebär den fysiska aktiviteten ett aktivt lekande i form av 

allsidiga rörelser som ger muskelstyrka, koordination, rörlighet och kondition 

(Raustorp, 2004; Larsen & Mattsson, 2013).   

 

Unga människor som är fysiskt aktiv minskar det visar sig bland annat att 9-åringar 

betydligt mer aktiva än 15-åringar och 15-åringarna kommer sällan upp i de 

rekommendationer som finns (Riddoch et al., 2004).  Det är 27 % pojkar och 32 % fler 

flickor som är mer fysiskt aktiva i 9 års ålder än vid 15 (ibid.). En rapport från 

Folkhälsomyndigheten (2014) visade år 2013 - 2014 att andelen elever som når 

folkhälsomyndighetens rekommendationer är mycket liten, vilket är oroande.  

 

2.2 Självkänsla  
Positiva samband finns mellan fysisk aktivitet, självkänsla, mental hälsa och påverkan 

på skelettet i åldersgruppen 6-17 år (Rydqvist & Winroth, 2004; FYSS, 2015). Det 

betyder att självkänslan och den mentala hälsan påverkas positivt av fysisk aktivitet. 

Självkänslan och den mentala hälsan tillsammans med den fysiska aktiviteten har en 

stor betydelse för tonåringar eftersom de genomgår en personlighets- och 

identitetsutveckling (ibid.). Samtidigt visar en studie att självkänsla hos barn spelar en 
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central roll i om de är fysiskt aktiva eller inte (Ericsson & Cederbergs, 2013). De med 

lägre självkänsla är i mindre utsträckning fysiskt aktiva än de barnen med bättre 

självkänsla. Det är därför viktigt att undersöka hur skolan kan främja, motivera och 

stärka barnens självkänsla, vilket också påverkar barnens skolprestationer (ibid.). En 

studie gjord på 2991 deltagare mellan 3 - 20 år från olika länder visar att om ett barn får 

vara med och bestämma hur till exempel en fysisk aktivitet ska utföras, ökar och 

förbättras barnets självkänsla och självbild (Liu, Wu & Ming, 2015). Självkänslan och 

självbilden medför positiva effekter då det kan ge goda tankar om ens eget värde och 

synen på sig själv (ibid.). God självkänsla kan alltså medföra att barn är fysiskt aktiva 

samtidigt kan den fysiska aktiviten bidra till att öka självkänslan. 

 

2.3 Idrott och hälsa i skolan 
Läroplan och Kursplan 

Grundskolan har till uppdrag att erbjuda fysisk aktivitet i någon form till alla elever, 

detta tillämpas i ämnet idrott och hälsa (Skolverket, 2011). Läroplanens mål och 

riktlinjer visar tydligt bland annat att lärarna i skolan tillsammans med eleven bör bygga 

upp en förståelse för den egna livsstilen och vad som är hälsosamt. Eleven ska utveckla, 

stimulera och känna tillit till sin egen förmåga och tro på sig själv. Med självständiga 

uppgifter ökar elevens eget ansvar och inflytande genom att få vara delaktig i 

undervisningen. Även att förstå vikten av att arbeta tillsammans i grupp. Utifrån 

kursplanen ska läraren kunna se elevens kunskapsutveckling och därefter ge det rätta 

betyget (ibid.). Enligt kursplanen i ämnet idrott och hälsa ska eleven utveckla sin egen 

rörelseförmåga och få ett intresse för fysisk aktivitet och friluftsliv (Skolverket, 2015). 

Samt bidra till att elevens levnadsvanor och välbefinnande ökar. Undervisningen bör 

också skapa förutsättningar för att utveckla en god samarbetsförmåga med andra elever 

och bidra till att alla barn under skoltiden får förutsättningar att delta i olika fysiska 

aktiviteter, samt att utveckla en god syn på den egna kroppen och tro på den egna 

fysiska förmågan. Undervisningen ska också utveckla barnens sinnen för olika miljöer 

utomhus och lära dem att hantera nödsituationer i vatten och på land. För att förstå hälsa 

och livsstil ska barnen utifrån kurstens mål praktiskt få planera en egen lektion. I 

årskurs 7-9 ska eleverna kunna hantera och ha kunskaper i: 
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•   Rörelser: Förmåga att ha sammanhängande rörelser i olika idrottslekar och 

aktiviteter och dans. Förstå hur styrke- och konditionsträning påverkar hälsan 

och kroppens fysiska rörelser kunna simma med olika simtekniker. 

 

•   Hälsa och livsstil: Eleven ska ha kunskap i att sätta upp rimliga mål för sig själv 

gällande exempel förbättring av kondition och förklara hälsoeffekter av olika 

träningsaktiviteter. Eleven ska kunna beskriva förebyggande arbetsställningar 

och hur kroppen belastas vid fysiska aktiviteter, förstå sambandet mellan kost, 

kroppsideal, rörelser och ohälsa samt lagar och regler för dopning samt kunna 

första hjälpen. 

 

•   Friluftsliv och utevistelse: Förmågan att i okända miljöer ta hjälp av kartor och 

orientera sig fram till ett mål. Eleven ska få lärdom i att planera och organisera 

friluftsaktiviteter samt kunskap om kulturella traditioner ute i naturen, men 

också kunna hantera olika hjälpmedel vid vatten under vintertid (ibid.). 

 

Gemensamt med skolans riktlinjer anser även Raustorp (2004)  att det är viktigt att 

skolan arbetar grundligt utifrån kursens mål för att alla barn ska kunna uppnå det. 

Skolan bör tänka på hur undervisningen planeras för att eleven ska kunna uppfylla 

målen utifrån sin egen förmåga (ibid.).  

 

Barn och ungas deltagande i idrott och hälsa 

I Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan 2003 uppgav var tionde elev att de 

sällan eller aldrig var delaktiga på idrottslektionen, vilket kan konstateras emot att 

idrottslärarna inte upplever frånvaron som ett stort problem (Skolverket, 2005). Dock 

finns det undersökningar som stärker att elevdeltagandet är oroande lågt. I en 

enkätsundersökning som utfördes 2001 deltog 905 elever varav 15 % inte deltog i 

idrotten och 15 % är med på lektionerna men inte motiverade till att röra på sig (FYSS, 

2008). En studie i Malmö år 2008 visar att det var mer än 50 % av 389 grundskoleelever 

som inte var fysiskt aktiva i ämnet idrott och hälsa, av dem deltog 14 % aldrig (Ericsson 

& Cederberg, 2013). Det var 45 % som i stort sett aldrig var fysiskt aktiva under skoltid 

och heller inte på fritiden. Det var 29 % av eleverna som nådde inte upp till betyget 

godkänt i idrottsämnet. Studien visar också ett betydelsefullt samband i låg nivå av 
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fysisk aktivitet och mindre delaktighet i idrotten resulterar i att skolprestationen överlag 

blir sämre och elever får det svårare att komma in på gymnasiet (ibid.).  

 

Statistik från Skolverket (2015) år 2006 till 2015 gällande kommunala skolor visar att 

det är färre elever under 2015 i årskurs 9 som uppnår de kunskapskrav som finns i idrott 

och hälsoämnet än år 2006. Under 2015 visar siffror att det är 91,9 % elever som uppnår 

godkänt i ämnet idrott och hälsa till skillnad i från år 2006 då det var 92,9 % av eleverna 

som fick godkänt. Det är alltså 1 % fler av 80 456 elever i 9:an som går ur grundskolan 

idag utan ett godkänt betyg i ämnet idrott och hälsa. Totalt 8,1 % elever idag går ut 

grundskolan utan ett fullständigt betyg i idrottsämnet (ibid.). Det är ett problem 

eftersom chansen att komma in på ett gymnasium minskar och även möjligheten till ett 

fysiskt aktivt liv minskar.  

 

I en rapport från riksdagen diskuterades idrott och hälsa i skolan och rapporten visar 

bland annat att det är bekymmersamt att det är sådan hög frånvaro i kursen idrott och 

hälsa (Riksdagen, 2015). Frånvaron har tydliga samband med att eleven saknar 

motivation och trygghet att delta i skolidrotten. Det diskutera även att skolorna måste 

arbeta mer förebyggande mot kränkningar, av vilka de flesta sker i omklädningsrummet 

(ibid.). Det kan finnas avgörande faktorer som gör att en elev inte vill vara med på 

idrotten, det kan tillexempel handla om olika förekomster av mobbning, duschtvång och 

prestationsinriktade lektioner (Bråkenhielm, 2008). Även kulturell tillhörighet och 

etnicitet kan påverka deltagandet i idrotten eftersom olika kulturer förespråkar olika syn 

på människokroppen och normer för hur den får exponeras (ibid.). Föräldrar kan ha en 

inverkan på om deras barn deltar i idrotten eller inte (Otterbeck, 2000). Det är främst 

flickor som inte får visa sina kroppar inför andra, vilket gör att det inte kan byta om 

eller duscha tillsammans med andra och i vissa fall får de inte vara med och delta alls i 

idrottsundervisningen (ibid.). 

 

Redelius (2004) har en hypotes att antigen är eleven positivt inställd till idrottsämnet 

och känner motivation och en känsla av att det är kul att få prestera, eller så finns det en 

negativ laddning med låg tro på den egna förmågan och eleven känner att det är för 

höga prestationskrav. Svensk idrottsforskning (2008) menar att det är bekymmersamt att 

antalet barn som har en negativ inställning till idrott ökar och främst är det för att barnet 

inte förstår idrottens betydelse för positiva hälsoeffekter.  Detta är ett problem och 
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folkhälsomyndigheten (2014) betonar därför vikten av att stärka barn och ungas 

motivation och självkänsla, eftersom det kan leda till att fler deltar i skolidrotten.  

 

2.4 Idrottslärarens roll 
Idrottsläraren har en viktig roll för hur barnets erfarenhet och bild av fysisk aktivitet 

(Raustorp, 2004). Idrottsläraren bör främja en miljö där elevens behov uppfylls, där 

barnets skicklighet visas och kommer fram (Ning, Pope & Gao, 2015). Att barnets 

självständighet får en chans att växa fram, att samarbete i grupp eller par bidrar till att 

barnet kan få möjlighet till att känna samhörighet med andra är ett viktigt uppdrag 

idrottslärare har. Om dessa insatser stöds av idrottsläraren kan elevernas fysiska 

aktivitetsnivå ökas och stödjas i idrotten (ibid.). Det är viktigt att en idrottslärare 

instruerar, identifierar och uppskattar elevers enskilda olikheter i undervisningen och 

lägger vikt på att det skulle medföra att fler elever känner att de vill vara med på 

idrotten (Shen, 2014). Detta är något som Raustorp (2004) menar kan vara svårt 

eftersom förutsättningarna ser olika för varje individ och det är många elever att ta 

hänsyn till. Det är också viktigt att läraren ser individens olika behov och om det finns 

någon rädsla som bidrar till att en elev inte vill vara med på idrottslektionen, gäller det 

för idrottsläraren att kunna hantera individens farhågor (Bråkenhielm, 2008).  

 

Lärande 

Pedagogen John Dewey införde begreppet learning by doing (Andersson, 2000). 

Learning by doing innebär att en elev är aktivt deltagande i sin egen inlärningsprocess, 

där intressen, sociala behov av gemenskap, motivation, lust att skapa och nyfikenhet är 

det som styr eleven till att lära sig något nytt (ibid.). Rydqvist och Winroth (2004) 

menar att det inte går att lära ut om individen eller gruppen själva inte vill lära sig något 

om det ämne som presenteras. Det är dock möjligt att göra inlärningssituationen 

spännande och intressant, därmed skapas bra möjligheter till inlärning. Ett optimalt 

inlärningsklimat kan lärare skapa genom att forma rätt miljö (ibid.). Det 

överensstämmer med vad Raustorp (2004) menar är viktig i en inlärningsmiljö, han 

säger om lektionerna bedrivs på ett lustfyllt sätt, kan de bidra till att öka barns 

självkänsla. Om lärare ger elever chansen till att ta eget ansvar och få ett förtroende för 

läraren, kan inlärningssituationen medföra att deras handlingsutrymme ökar (Rydqvist 

& Winroth, 2004). Men det gäller att eleverna är delaktiga för att ett lärande ska vara 

möjligt (ibid.). 
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2.5 Idrottslärares resurser 
En rapport från lärarnas riksförbund om idrottslärares arbetsvillkor visar att 70 % av 

idrottslärarna skriver omdömen om cirka 150 elever varje termin (Lärarnas riksförbund, 

2013:12). Rapporten visar att idrottslärare inte känner att de hinner reflektera, samtala 

och dokumentera om varje elev. Närmare 4 av 10 idrottslärare beskriver att 

förutsättningarna för att följa kursplanen är mindre god eller inte alls fungerar. I samma 

rapport beskrivs det att idrottslärarna tycker att det är för tätt mellan olika lektioner och 

det medför att höga krav ställs (ibid.). En studie i Spanien visade att idrottslärare 

upplever svårigheter i att hinna med att planera och organisera sitt arbete. Den 

stressfyllda vardagen gör det svårt att ge det stöd som behövs till alla elever (Sáenz-

López, Almagro & Ibáñez, 2011). Undersökningens resultat visade också att det är svårt 

för nyexaminerade idrottslärare att leda eleverna på lektionerna i det stressfyllda tempot 

som råder. Att ha resurser tillgängliga upplevdes vara en viktig del för att kunna 

genomföra ett bra arbete likt som att ha en nära kollega, rätt material för att kunna utöva 

aktiviteter samt vidareutbildningar (ibid.). Idrottslärarna stängs ofta ute från skolans 

övriga verksamhet och får inte möjlighet till vidareutbildning, vilket är dåligt eftersom 

det är viktigt för att kunna möta upp elever på rätt sätt (Riksdagen, 2015). 

 

3.0  Problemformulering 
Skolbarns hälsovanor i Sverige år 2013 till 2014 visar att andelen elever som når den 

rekommenderade fysiska aktivitetsmängden är mycket liten, dåligt eftersom det är under 

ungdomsåren grunden läggs för människans levnadsvanor (Folkhälsomyndigheten, 

2014). Den fysiska aktiviteten är av stor betydelse för hur människan ser på sin hälsa 

samt hur fysiskt aktiv hon är (ibid.). Det har visat sig att barn och ungas deltagande i 

skolidrotten minskat och detta är ett problem då fysisk aktivitet påverkar barn och ungas 

skolprestationer (Ericsson & Cederberg, 2013; Larsson, 2008). En viktig faktor för att 

öka deltagande i skolidrotten är att öka motivationen och självkänslan hos eleverna 

(Ning, Pope & Gao, 2015; Folkhälsomyndigheten, 2014). Det gör att idrottslärarens roll 

är viktig och att denna behöver hitta effektiva strategier för att motivera eleverna att 

vara fysiskt aktiva (ibid.). För att idrottslärare ska kunna stödja den fysiska aktiviteten i 

skolidrotten behöver de även främja inlärningsmiljön och det kan bidra till större 

deltagande (Shen, 2014; Rydqvist & Winroth, 2004). Vi vill därför i denna studie 

undersöka hur idrottslärare arbetar med att motivera elever i årskurs 7-9  att delta i 
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skolidrotten samt hur de anpassar lektioner utifrån gruppen och individen. Vi 

undersöker även vilka resurser idrottslärare har tillförfogande för att kunna anpassa och 

motivera eleverna till att delta. Förhoppningen med denna studie är att belysa 

idrottslärarens viktiga roll i frågan om barn och ungas deltagande i skolidrotten och hur 

den kan utvecklas. 

4.0  Teorier 
I denna del kommer det att presenteras två teorier om motivation som har betydande roll 

för att elever ska vara deltagande i skolidrotten. Motivation är en viktig grundsten för att 

elever ska vara delaktiga i skolidrotten. Vallerands hierarkiska motivationsmodell är en 

modell där motivationen ses som flerdimensionell. 

4.1 Motivation 
Motivation driver människan framåt och finns i all mänsklig verksamhet (Hassmen, 

Hassmen & Plate, 2003). Motivation ger energi till människans beteende och individen 

kan drivas av en inre eller yttre motivation (Raustorp, 2004). Den inre motivationen kan 

beskrivas som en drivkraft där människan gör något för sitt eget intresse som ger glädje 

eller avslappning (ibid.).  Forskning visar att den inre motivationen är en positiv faktor 

till att elever väljer att delta och vill vara fysiskt aktiva i skolidrotten (Ning, Pope & 

Gao, 2015). Motsatsen till detta är den yttre motivationen där människans drivkraft 

kommer ifrån exempelvis pengar, bra betyg eller berömmelse (Raustorp, 2004). Den 

yttre motivationen är inte lika bestående som den inre motivationen och det är därför 

mer fördelaktigt att främja den inre motivationen för den medför också större chanser 

att människan förblir fysiskt aktiv senare i livet (ibid.). 

 

Motivation är en grundläggande förutsättning i inlärningssituationer och 

beteendeförändringar (Raustorp, 2004). Om inlärningssituationen skapar en känsla av 

att lyckas med något ökar den inre motivationen. När en människas motivation kan 

identifieras till antingen en yttre eller inre motivation ökar tendensen till förändring hos 

eleven och därmed kan individuella anpassade åtgärder skapas (ibid). Om en 

idrottslärare vet vilken typ av motivation eleven styrs av, kan idrottsläraren motivera 

därefter. Vid en inre motivation kan läraren ge ett motiverat stöd i form av någon 

aktivitet som eleven är intresserad av. Styrs en eleven av en yttre motivation kan 

idrottläraren trycka på yttre faktorer som betyg eller berömmelse. Detta kan även bidra 
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till att den yttre motivationen kan förändras till en inre. Genom att idrottsläraren 

försöker prata med eleven om vad den själv känner och upplever under 

idrottslektionerna. Kan det bidra till att eleven hittar den inre motivationen i form av att 

den upptäcker ett nytt intresse och glädje av den fysiska aktiviteten.  

 

Hassmén, Hassmén och Plate (2003) anser att den inre motivationen kan bestå av tre 

olika typer. En typ av inre motivation är lärande och kunskap där tillfredsställelsen är att 

upptäcka det nya. En annan typ av motivation är att skapa och uppnå ett mål individen 

inte tidigare klarat av. Sista typen av inre motivation finner människan i att uppleva 

stimulans och få positiva sinnesupplevelser av något. En människa som drivs av yttre 

motivation kan riskera att bli nervös och pressad, då upplevelsen av kontroll minskar, 

något som kan leda till ett negativ tillstånd. Om en individ känner en viss saknad av 

motivation kan det leda till ett tillstånd av hjälplöshet och det benämns amotivation. Det 

betyder att förmågan att hantera olika situationer inte är tillräcklig och kontrollerbar hos 

individen (ibid.). 

 

4.2 Vallerands hierarkiska motivationsmodell 
 
En motivationsmodell är Vallerands hierarkiska motivationsmodell vilken beskriver hur 

motivation kan ses som något flerdimensionellt (Hassmén, Hassmén och Plate, 2003). 

Modellen handlar om att motivation kan finnas i alla situationer (globalt), i 

idrottssituationer (kontextuellt), eller i vissa idrottssituationer (situationellt). Modellen 

är uppbyggd av fyra delar och den första delen beskriver tre centrala begrepp: inre 

motivation, yttre motivation och amotivation. Dessa tre begrepp finns på tre olika 

hierarkiska nivåer den globala, kontextuella och situationsspecifika och är den andra 

delen av modellen. Tredje delen består av faktorer som har en inverkan på motivationen 

inom den situationsspecifika, kontextuella och globala nivån. Vilka konsekvenser 

motivationen får för individen är den fjärde och sista delen av modellen, det kan innebär 

kognitiva, känslo- och beteendemässiga konsekvenser (ibid.). Ett exempel kan vara att 

en person upplever en yttre motivation (första delen av modellen) i en viss situation 

(andra delen) för att en ledare (Tredje delen) trycker på att det är viktigt att ”du” nu 

vinner, vilket kan bidra till konsekvenser (fjärde delen) i form av prestationskrav som 

kan medföra negativa känslor hos individen. 
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Motivationen på den globala nivån i Vallerands modell innebär att människans 

allmänna och mer stabila former av motivation är samspelt med omgivningen och vad 

samhället har för attityder, samt hur människans levnadsmiljö är i förhållande till den 

aktivitet individen deltar i (Hassmén, Hassmén, & Plate, 2003). Är det okej för mig att 

hålla på med denna aktivitet enligt samhället normer, vilka konsekvenser kan detta få? 

Detta är något som påverkar motivationen om en individ känner att det är okej att delta i 

en viss aktivitet, är det accepterat av omgivningen att delta i just denna aktivitet är det 

större chans att individen faktiskt deltar. På den kontextuella nivån i Vallerans modell 

har sociala faktorer en påverkan på motivationen. En faktor som är betydelsefull för 

motivationen är motivationsklimat och är den miljön människan befinner sig i samt de 

personer som omger individen. Här har bland annat idrottslärare, gruppmedlemmar och 

föräldrar en viktig roll för att individen ska vilja delta, utvecklas, ta till sig och göra 

förbättringar inom en aktivitet. Att individen känner att fokus inte ligger på prestationer 

eller att vinna över andra och vara bättre, utan att uppmuntra till ett deltagande utifrån 

dennes förutsättningar. Beroende på vilken situation en individ ställs inför här och nu 

påverkar hur motiverad en människa är just nu till att delta i den aktiviteten. Detta 

benämns situationsnivå, även kallad situationsmotivation, och denna typ av motivation 

kan variera snabbt, eftersom det är ett tillstånd individen upplever. Det finns olika 

faktorer som påverkar en situationsbunden motivation. Exempel på det kan vara sociala 

faktorer som belöningar, tidsgränser och priser som avgör om individen deltar här och 

nu (ibid.). Elevers situationsmotivation har ett betydelsefullt samband med den fysiska 

aktivitetsnivån i skolidrotten (Ning, Pope & Gao, 2015). Den kontextuella nivån och 

situationella nivån av motivation där de sammanflätas med varandra och har en 

påverkan på den fysiska aktiviteten. En studie som är gjord på amerikanska elever i 

årskurs 6-8 och visar ett samband mellan elevers uppfattningar kring 

situationsmotivation och ett motiverat klimat för att främja nivån av fysisk aktivitet 

(Parish & Treasure, 2003). Sambandet mellan ett kontrollerbart klimat för individen och 

den uppfattade kapaciteten hos individen påverkar den fysiska aktiviteten. Det framkom 

tydligt hos eleverna att deras uppfattningar kring olika typer av motivation tillsammans 

med ett klimat där eleverna anser sig ha kontroll är kopplat till elevernas nivå av 

självbestämmande. En betydelsefull koppling visades även när motivationen övergick 

till en inre motivation och resultatet visar det motsatta i ett prestationsklimat. Då 

motivationen övergick till amotivation påverkade det elevernas självbestämmande och 

den fysiska aktivitetsnivån negativt. Situationsmotivation är starkt kopplat till elevens 
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självbestämmande och har en viktig roll i hur eleven förhåller sig samt upplever 

aktiviteter i idrotten. Utifrån resultaten i studien bör idrottslärare främja en stödjande 

miljö där eleverna kan få känna kontroll och uppleva sig ha en självbestämmande roll 

(ibid.).  

 

5.0  Syfte 
Studiens syfte är att undersöka om och hur idrottslärare motiverar elever i årskurs 7-9 

att vara deltagande i skolidrotten och hur de anpassar lektionen efter gruppen och 

individen, utifrån de resurser som idrottslärare har till förfogande. 

 

5.1 Frågeställningar 
 

•   Hur gör idrottslärare för att motivera elever i årskurs 7-9 till att delta i 

skolidrotten? 

•   Hur anpassar idrottslärare idrottslektionen utifrån gruppen och individen? 

•   Vad har idrottslärare för resurser för att kunna tillgodose elevens behov? 

 

6.0  Metod 
I denna del av studien kommer metodvalen beskrivas och förklaras samt argumenteras 

för. Detta kommer ge en fördjupad förklaring kring kvalitativ metod, 

datainsamlingsmetod, semi- strukturerade intervjuer, urval, tillvägagångsätt, 

bearbetning av data, reliabilitet och validitet samt etiska aspekter. 

6.1 Kvalitativ metod 
Då syftet med denna studie är att undersöka om och hur idrottslärare motiverar elever i 

årskurs 7-9 att vara delaktiga i idrotten, samt att undersöka hur de anpassar och 

individualiserar utifrån de resurser som de har till förfogande. Eftersom detta handlar 

om idrottslärarnas egna tankar och upplevelser så tycker vi att en kvalitativ metod 

lämpar sig bäst. Bryman (2011) och Cohen, Manion och Morrison (2007) beskriver 

kvalitativ metod som att forskaren söker efter en djupare förståelse och försöker se 

världen genom deltagarnas ögon genom att undersöka deras inställningar och 

upplevelser. I kvalitativ forskning är deltagarna en mindre grupp för att det ger en 

djupare och mer detaljerad bild av det som forskaren vill undersöka (Cohen et al., 
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2007). Det är deltagarnas perspektiv som styr utgångspunkten i kvalitativa 

undersökningar, vad deltagarna anser betydelsefullt och viktigt att förmedla (Bryman, 

2011). I denna studie består deltagarna av ett fåtal personer för att kunna göra längre 

mer ingående intervjuer. Kvalitativ forskning består av att samla in data, analysera den 

och dra en slutsats. Att hitta samband mellan praktiska forskningsresultat och teorier 

som vilka bygger på människors erfarenheter (ibid.). 

6.2 Datainsamlingsmetod 
Intervjuer brukar används när individens uppfattning eller upplevelse är i fokus för 

undersökningen och intervjuaren eller forskaren vill säga något om de personliga 

uppfattningar eller personliga upplevelser (Lantz, 2013).  Intervjuer ger möjligheten att 

undersöka de intervjuades egna tolkningar, tankar och synsätt utifrån de som studeras 

och kan bidra till fördjupad kunskap och information inom ämnet (Cohen et al., 2007). 

Det är kopplat till studien syfte för att vi undersöker deltagarnas egna tankar, tolkningar 

och erfarenheter. Därmed får vi mer kunskaper och information om deltagandet i 

skolidrotten utifrån idrottslärarna perspektiv. Forskare som använder intervju till metod 

har syftet att söka information om ett visst ämne därför görs en begränsning vilket 

kommer avgöra vad som sägs i intervjun (Lantz, 2013). För att kunna få svar på 

studiens syfte, väljer oftast den kvalitativa forskaren att plocka ur olika delar från 

intervjun (Bryman, 2011). Det är forskaren i intervjuer som styr intervjuns utveckling 

där processen har en förutbestämd inriktning (ibid.). Vi författare ville ha svar på syftet 

och frågeställningarna till denna studie och därför styrdes delvis intervjuerna i den 

riktning där det var möjligt få svar på dessa. Men det är bra att låta den kvalitativa 

intervjun röra sig i olika riktningar eftersom det speglar vad intervjupersonen anser vara 

viktigt och relevant att ta upp (Bryman, 2011).  

Forskare som använder intervjuer vill ha detaljerade och fylliga svar från 

intervjupersonerna (Bryman, 2011). Därför kan intervjufrågorna anpassas för att följa 

upp viktiga frågor under intervjun, vilket gör att kvalitativa intervjuer är smidiga och 

flexibla (ibid.). Det har bidragit i denna studie att vi under intervjuerna kunde anpassa 

frågorna utifrån hur intervjuerna har utvecklas. Det medförde att vi kunde följa upp det 

vi ansåg vara väsentligt i informanternas svar. I forskningsintervjuer skapas kunskap 

socialt genom interaktionen mellan den intervjuade och den som intervjuar (Lantz, 

2013). Forskaren bör ha kunskap om det ämne intervjun berör för att kunna ställa 

följdfrågor och följa upp de svar som den intervjuade ger, samt ha de färdigheter som 
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krävs för att genomföra en intervju. En intervju blir bra om forskaren har ett genuint 

intresse för det som den intervjuade berättar om, forskaren blir automatisk guidad under 

intervjun av det egna intresset för vad den andra har att säga om just ett ämne (ibid.). 

Kvale och Brinkman (2014) menar att forskaren bör vara lyhörd och nyfiken under 

intervjun, dock bör forskaren vara kritisk till sina egna hypoteser och antaganden under 

intervjun.  

Semistrukturerade intervjuer är en form av kvalitativ intervju (Bryman, 2011). Semi- 

strukturerade intervjuer brukar även kallas för djupintervjuer, vilket betyder att 

forskaren ges en bättre möjlighet till att följa upp frågor genom att ställa följdfrågor 

(Eliasson, 2006), allt utifrån vad den intervjuade är villig att berätta. Forskaren i 

semistrukturerade intervjuer har ofta en intervjuguide som innehåller relativt specifika 

teman som forskaren tänkt ta upp (Bryman, 2011). Dessa teman utgör frågor forskaren 

ställer och behöver inte vara i den ordning som det står i intervjuguiden. Även 

följdfrågor som inte står med i intervjuguiden kan ställas, om forskaren vill veta 

ytterligare om något den intervjuade berättar om (ibid.).  Därför har semistrukturerade 

intervjuer används i denna studie, då syftet med studien grundar sig på att undersöka 

idrottslärares egna tankar och erfarenheter. Genom att ha en halvstrukturerad form av 

intervjuer, ges det möjlighet att ställa följfrågor och den utformade intervjuguiden 

funkar mer som en vägledning under intervju. Därmed lämpade semistrukturerade 

intervjuer sig bäst för denna studie. Urvalsstorleken i kvalitativ forskning innebär färre 

deltagare och betyder att det inte går att dra allmänna slutsatser och att resultatet i 

studien troligtvis inte är representativt (Cohen et al., 2007). Detta är vi medvetna om i 

vår studie.  

6.3 Urval 
Urvalet i denna studie är ett målstyrt urval vilket betyder att forskaren är ute efter en 

viss målgrupp (Bryman, 2011). nämner detta urval som ett ändamålenligt urval och 

innebär att forskaren handplockar efter studiens specifika syfte (Cohen et al., 2007). 

Urvalet i denna studie var idrottslärare eftersom det baserades på studiens syfte. Kravet 

var att intervjupersonerna skulle vara idrottslärare för årskurserna 7-9. Ålder och kön 

spelade ingen roll i studien utan huvudsaken var att deltagarna var idrottslärare och alla 

var okända av oss författare. Skolan där deltagarna jobbade på var kommunala skolor då 

majoriteten i den valda staden bestod av kommunala skolor. Vi ringde till två skolor och 

frågade idrottslärare om de kunde delta i vår studie, men de svarade att tiden inte fanns. 



 

14 
 

Då det var svårt att få tag i idrottslärarna så kontaktade vi dem via mail, till de som inte 

svarade skickades det även ut ett påminnelse mail. Vi tog kontakt med 19 stycken 

idrottslärare runt om i en stad och frågade, om det fanns ett intresse att delta i denna 

studie. Av dessa nitton kunde tre tänka sig att delta i vår studie. Storleken på deras 

klasser varierade, på två skolor var det cirka 30 elever och på en av skolorna var det 

cirka 20 elever i varje klass. Nedan kommer en kort presentation av informanterna: 

Kevin är i 30 års ålder och har varit verksam idrottslärare i tre år. Denise är också i 30 

års ålder och har varit i yrket i 6 - 7 år. Robin är i 50 års ålder och har arbetat som 

idrottslärare i 25 år. 

6.4 Tillvägagångssätt 
I denna studie utfördes tre intervjuer och båda författarna var medverkande men en 

pratade och hade huvudansvaret för alla intervjuerna. Den som inte hade huvudansvaret 

förde anteckningar och kunde flika in med ytterligare frågor. Detta gjordes utifrån att 

trovärdigheten i intervjuerna skulle bli desamma. Enligt Eliasson (2006) kan olika 

intervjuare formulera sig olika och utfallet av intervjuerna kan då bli olika. En 

intervjuguide skapades utifrån syftet med studien och var ett verktyg under intervjuerna 

som vi författare hade som stöd. Intervjuguiden bestod av 11 huvudfrågor och skickades 

ut till informanterna en vecka före intervjutillfället även missivbrevet bifogades. Innan 

intervjuerna genomfördes förklarades studiens syfte och vi fick informanternas 

samtycke att de fortfarande ville delta. Intervjuerna genomfördes vid olika tillfällen 

enskilt med var och en av informanterna och intervjuerna tog cirka 20 minuter per 

person. De bestämde själva platsen för intervjun som genomfördes under vecka 49. 

Intervjuerna avslutades med att fråga om de hade något mer att tillägga och tackade 

sedan för deras deltagande. Intervjuerna spelades in med hjälp av två smartphones, vi 

valde att använda två stycken telefoner för att vara på den säkra sidan. Det medförde att 

vi som författare kunde gå tillbaka och lyssna på intervjuerna flera gånger för att 

kontrollera att transkriberingen blivit korrekt. Efter transkriberingen raderades alla 

ljudfiler från telefonerna. Informanternas namn kodades sedan med påhittade namn för 

att de skulle förbli anonyma. Att koda namn redan vid transkriberingen medför att 

författare förhåller sig till de etiska riktlinjer som finns att ta hänsyn till inom 

forskningen (Bryman, 2011). Det blir även trevligare att ta del av resultatet om 

intervjupersonerna har namn som är påhittade (Rosenqvist, & Andrén, 2006). 
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6.5 Bearbetning av data 
Teorierna om motivation har varit en ledande tanke hos oss författare under hela arbetet. 

Det hade varit önskvärt att hitta original källan till Vallerands hierarkiska 

motivationsmodell ifrån 1997, vi försökte men kunde inte hitta den någonstans därför 

har vi utgått ifrån vad Hassmén, Hassmén och Plate skriver om den. Teorierna har 

sammanflätats med studiens resultat och genom att vi gjort en innehållsanalys har det 

varit möjligt att forma kategorier. Det insamlade materialet från intervjuerna har 

transkriberats och bearbetats utifrån kategorierna. Vi författare har sedan tillsammans 

hjälpts åt att koda och kategorisera materialet i olika teman. Detta har utförts i enlighet 

med har Bergström och Boréus (2012) beskriver att en innehållsanalys ska gå till. Det 

blir lättare att analysera om olika teman, mönster, skillnader och likheter i materialet 

kan urskiljas. För att detta ska vara möjligt måste materialet kodas, kodningsenheterna 

kan vara gemensamma ord eller metaforer som kommer fram i informanternas svar. Det 

är bra om materialet granskas minst två gånger så inget missas (ibid.). Båda författarna 

har läst igenom transkriberingarna ett antal gånger för att inte missa något viktigt och 

därefter diskuterat fram tillsammans vad vi hittat. Materialet har sedan kodats och olika 

mönster och kategorier har tagit form. Kategorier skapades därefter och de tre 

huvudkategorier är Faktorer som påverkar deltagandet, Hur idrottslärare kan motivera 

och Brist på resurser. Kategorierna har formats utifrån studiens syfte och de insamlade 

data och har därmed fungerat som en vägledning under hela analysarbetet.   

 

Bryman (2011) menar att forskare väljer själva vad de tar med utifrån de insamlade 

data. Det är forskarens intresse som avgör vad data kommer innehålla men forskaren 

egna värderingar ska inte speglas i analysen (ibid). Meningen med analysen är förstås 

att den ska svara på studiens syfte och frågeställningar. Därför har det som ansett 

betydelsefullt tagits ut och vi författare har försökt att vara objektiva för att analysen 

inte ska innehålla värderingar från oss kring ämnet. Innehållsanalysen enligt Bryman 

(2011) är kopplat till den kvantitativa forskningsmetoden, eftersom den syftar till 

mätningar och fastställa tillförlitlighet i ett resultat. Innehållsanalysen hjälper till att 

kvantifiera resultatet och det medför att likheter och skillnader i analysen uppstår. Det 

har styrt utformningen av studiens resultatanalys för att vi sammanställt skillnader och 

likheter och det presenteras under kategorierna i resultatanalysen.  
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Citat har tagits ut från intervjuerna för att visa att resultatet stämmer. Vi har valt bort 

olämpliga ord samt pauser och suckningar för att få texten att flyta bättre. Bryman 

(2011) menar att en viss redigering av citat kan vara nödvändig för att läsaren ska förstå 

innebörden av citatet. Det kan skapa en mer berättande text som gör det lättare för 

läsaren att följa med i texten (ibid.).  

 

6.6 Reliabilitet och validitet 
Det är viktigt i en undersökning att säkerställa en hög reliabilitet och validitet, betyder 

att studien har en hög tillförlitlighet och trovärdighet (Eliassson, 2006). Reliabiliteten 

handlar om studiens tillförlitlighet, det vill säga om den är trovärdig. En fråga forskaren 

bör ställa sig själv är om undersökningen skulle nå samma resultat om den skulle göras 

igen (ibid.). Resultatet i en studie kan vara trovärdigt men att forskaren ska få samma 

resultat om den skulle genomföras igen är inte troligt, eftersom alla forskare tolkar 

olika. Det är viktigt att data och resultat kan kontrolleras och går det inte att kontrollera 

kan den vetenskapliga trovärdigheten i studien minska (Eliassson, 2006). Det är därför 

viktigt att beskriva hur insamlingen av data till studien genomförts och hur den 

bearbetats (ibid.). Vi som författare i studien valde att spela in intervjuerna för att kunna 

gå tillbaka och lyssna igen, vilket bidrar till att risken för feltolkningar av data utifrån 

intervjuerna minskar och höjer därmed tillförlitlighet i vår studie. Därefter raderades 

ljudfilerna från telefonerna. 

 

För att tillförlitligheten ska bli så god som möjligt i en kvalitativ undersökning kan en 

metod vara att vid intervjun återkomma till det som forskaren är ute efter upprepade 

gånger, för att vara säker att rätt svar ges (Eliasson, 2006). Det är viktigt att planera och 

prata igenom innan en intervju ska genomföras, speciellt om det är fler författare som 

ingår i undersökningen (Lantz, 2013). Vem det är som ska leda intervjun bestäms och 

det görs för att minska risken för att det ska bli fel och intervjufrågorna har större chans 

l att bli likartade om en och samma person ställer frågorna vid de olika tillfällena (ibid.). 

Under intervjuerna i denna studie har en av oss författare haft huvudansvaret att leda 

intervjun och det var samma person under alla intervjuer. Den andra personen har varit 

närvarande men hållit sig i bakgrunden.  

 

Om reliabiliteten är god har validiteten bättre chanser att bli högre (Eliasson, 2006). 

Validiteten handlar om huruvida studien undersöker det som ska undersökas och om 
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den är giltig. Det är viktigt att se till undersökningens frågeställning för att vara säker på 

att få fram rätt data (ibid.). Undersökningens syfte har uppfyllts i resultatet och vi har 

därmed undersökt det som från början var tänkt att undersöka.  

 

6.7 Etiska överväganden 
Intervjuundersökningar är laddade med moraliska och etiska frågor att ta hänsyn till. 

Det är i interaktionen mellan människor som kunskapsutbyte sker och påverkar vår 

förståelse för något (Kvale & Brinkmann, 2014). Eftersom forskaren i en intervju vill ha 

en djupare förståelse för något kan olika sorters dilemma uppstår (ibid.). 

Undersökningens kvalitet påverkas av de etiska frågeställningarna och vad som är etiskt 

rätt, har till exempel intervjufrågor ställts på rätt sätt utan att kränka någon? (Bryman, 

2011). Studiens intervjufrågor har bearbetats för att passa studiens syfte och de var till 

största delen öppna frågor. Det betyder att frågorna inte varit ledande och 

intervjupersonen har själv fått bestämma vad hen vill berätta för oss. Intervjufrågorna 

anser vi inte vara stötande eller ge några obehagskänslor hos informanterna. Vi har 

format våra intervjufrågor positivt. för att det inte ska upplevas av idrottslärarna att vi 

“anklagar” dem för att utföra ett dåligt arbete.  

 

Vetenskapsrådet har tagit fram fyra krav som blivit riktlinjer för den vetenskapliga 

forskningen, dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet är att informera deltagaren 

om undersökningens syfte och vilka villkor som gäller för deltagande. Samtyckeskravet 

finns för att de medverkande själv ska få bestämma och lämna samtycke, eftersom det 

är under frivilliga förutsättningar informanterna är med i undersökningen samt att de 

kan lämna undersökningen när de vill. Konfidentialitetskravet betyder att personliga 

datauppgifter ska förbli anonyma och att riktiga namn byts ut. Nyttjandekravet innebär 

att informationen och uppgifter får endast användas till undersökningen (ibid.). I den 

här undersökningen har det tagits hänsyn till dessa etiska regler för att skydda de 

intervjuade. De har fått godkänna kraven genom att vi författare formade ett missivbrev 

(bilaga 1), där information om anonymitet gavs att data som kommer fram i intervjuerna 

endast kommer att användas i undersökningen och att uppsatsen kommer att publiceras i 

databasen DiVA meddelades också. I missivbrevet fanns också information om att få 

spela in intervjuerna och kontaktuppgifter till oss författare samt handledare. Detta i 
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syfte och förhoppning om att informanterna skulle känna sig trygga med att delta i 

undersökningen. 

 

7.0 Resultat och analys 
Materialet har analyserats och kodats, nedan presenteras de kategorier vi fick fram av 

intervjuerna.  En av kategorierna är Faktorer som påverkar deltagandet.  Denna 

kategori kommer beskriva att elevernas deltagande varierar mellan årskurser och olika 

faktorer kan påverka deltagandet i skolidrotten. Den andra kategorin är Hur 

idrottslärare kan motivera. Här kommer det presenteras hur idrottlärare motiverar 

eleverna genom olika tillvägagångssätt och teman är samtal, självbestämmande och 

anpassning. Den sista och tredje kategorin är Bristande resurser. Här kommer det 

presenteras att bristande tid är det största problemet.  

 

7.1  Faktorer som påverkar deltagandet 
Överlag visar resultatet att deltagandet i idrotten skiljer sig mellan årskurserna 7-9 och 

från år till år. Kevin och Robin är eniga om att det är 1-2 elever i varje klass som visar 

ett svagt intresse att delta i idrotten. Kevin nämner att det är ett väldigt bra deltagande i 

de lägre klasserna och räknar där in årskurs 7, Denice anser att det är 100 % deltagande 

i årskurs 7. Kevin menar att just i år är det väldigt bra deltagande men tidigare år har 

han till exempel inte ens träffat 4-5 elever som egentligen skulle ha deltagit i idrotten. 

Deltagandet i idrotten skiljer sig åt mellan årskurserna 7-9 och ett mönster nämligen att 

eleverna har en högre frånvaro i 9: an än i 8:an och 7:an. Alla informanter märker en 

skillnad i deltagandet under 9:an, då deltagandet trappas av men under vårterminen i 

9:an ser de att flesta börjar delta igen. En av informanterna uttrycker sig: 

Speciellt på vårterminen i 9:an för då nalkas slutbetyget och då skärper de till sig. 

Det betyder att slutbetyg är en motivationsfaktor för eleverna i årskurs 9 blir mer aktiva 

och villiga till att delta i skolidrotten eftersom det är sista chansen för dem att få ett 

godkänt slutbetyg. Deltagandet skiljer sig i åldrarna och fler elever deltar i de lägre 

årskurserna. 

Flera faktorer som kan urskiljas i informanternas svar, är dåligt intresse, kulturell 

bakgrund, grupptryck och mobbning hos eleverna. Detta kan vara kopplat till ett lägre 
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deltagande i idrotten. Två av informanterna nämner att om det finns ett dåligt intresse 

för fysisk aktivitet påverkar det deltagandet. 

Det är alltid någon, 1-2 i varje klass som har ett dåligt intresse till att vara med och det 

är jätte svårt att få med dem många gånger. 

Citatet ovan förklarar hur Robin ser ett dåligt intresse till idrotten som en faktor men 

också en problematik i att det är svårt att få alla delaktiga. Denice beskriver att när 

eleverna kommer in i puberteten sker det förändringar i kroppen, som kan leda till 

mindre intresse för fysisk aktivitet. Hon påpekar även att kulturen kan inverkan på 

deltagandet där hon berättar att elever med en annan kultur inte behöver gå på 

idrottslektionerna för att deras föräldrar inte anser att det är viktigt. 

Till exempel tjejer som har en annan religion behöver inte gå för att föräldrarna anser 

att det inte är viktigt att delta i idrotten eller att de inte vill ta av sig så mycket… 

Citatet från Denice belyser föräldrarnas roll och påverkan till ett deltagande i idrotten 

och att kulturer kan inverka på om elever deltar. Denice beskriver att det är flest flickor 

som inte vill delta i idrotten för att de inte vill visa sig nakna i omklädningsrummet, det 

är väldigt känsligt för dem. Orsaker kan vara olika religioner och kulturer som säger att 

de inte får visa sig nakna. Hon uppger att mobbning i omklädningsrummen förekommer 

och att det är ett problem, då det kan medföra att personen i fråga inte vill vara med på 

idrottslektionen. 

...Kompistryck kan påverka dem om någon inte vill duscha kan de dra med fler... 

Majoriteten av informanterna tar upp grupptryck som en gemensam nämnare för att 

elever inte vill delta i idrotten, främst för att de inte vill bli svettiga och behöva duscha. 

Om en elev inte väljer att duscha kan det medföra att den drar med sig fler elever vilket 

kan resultera i att fler bestämmer sig för att inte vara med i skolidrotten.   

Olika faktorer kan urskiljas utifrån vad som påverkar eleverna till ett deltagande i 

skolidrotten. Kategorier är mobbning, grupptryck, dåligt intresse, föräldrarnas roll och 

puberteten, vilka kan vara avgörande faktorer till att få eleverna att delta. 
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7.2 Hur idrottslärare kan motivera 
Nedan kommer det presenteras att samtal och självbestämmande är kopplat till hur 

idrottslärare kan motivera. 

Samtal 

På frågan hur de väljer och kan motivera eleverna till att vara med på idrottslektionerna 

hittades likheter och skillnader i tillvägagångssätt hos informanterna. Denice och Kevin 

menar att samtala är viktigt för att fånga upp elever som inte vill delta. Denice syftar på 

att det är under raster möjligheten finns till att motivera eleverna att komma till 

idrottslektionen. Hon gör detta genom att berätta vad som kommer att hända på 

lektionen och berättar att det kommer att bli roligt. 

Idrott är ju ett ämne som alla älskar, många älskar. Det är väldigt få som inte är med 

om man jämför med andra ämnen som exempelvis matte att när man frågar vad ditt 

favorit ämne är då är det idrotten. De är glada att ett sånt här ämne finns. 

Denice upplever att de flesta elever älskar idrottsämnet och tycker att det är roligt. Att 

ämnet är roligt kan medföra högre motivation till att delta. Kevin menar han försöker att 

peppa eleverna trots deras rädslor inför olika aktiviteter som till exempel att vissa barn 

är bollrädda, och genom att han peppar dem leder det till att fler vågar vara med. Ser 

Kevin att en elev inte är med upprepade gånger fångar han in personen enskilt och 

frågar vad det är som är fel. Detta kan bidra till att problemet blir löst och personen i 

fråga vill delta. 

Som tidigare nämnts upplevdes betygen vara en faktor till att eleverna motiveras. Robin 

uttrycker sig: 

Det enklaste verktyget det är ju betygsättningen som vi har, många vet ju för att få ett 

betyg måste jag ju vara med. 

Robin menar att betyg kan vara en effektiv metod för att motivera elever till att vara 

med på lektionerna. Det är många elever som är rädda för att bli utan betyg och därför 

varnar han dem att de kan bli underkända. Robin säger även att det gäller att hitta det 

eleven motiveras av och tycker är roligt genom att till exempel åka iväg och låta en 

annan ledare visa en ny aktivitet, det kan bidra till att barnen blir inspirerade och det kan 
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senare införas i framtida lektioner. Han uttrycker också att han försöker motivera 

eleverna genom att: 

Försöka att få dem förstå att det är nyttigt att röra på sig och att de lär sig saker samt 

att de bygger inför framtiden, vilket är svårt. 

Det kan utifrån citatet konstateras att Robin tycker det är svårt att få eleverna att förstå 

att idrotten främjar. Kunskaperna som kommer från idrotten kan ha en inverkan och 

följa med dem senare i livet. 

Utifrån detta hittades kategorierna Samtal och Nya aktiviteter, med peppande 

kommentarer och närvarande lärare på raster kan det motivera eleverna till att vara med 

på lektionerna. Faktorer som förändring och förnyelse av aktiviteter är något som gör att 

eleverna kan uppleva idrotten som rolig. 

Självbestämmande 

Informanterna medger att eleverna får vara med och bestämma inom vissa ramar. 

Denice berättar att eleverna har en chans att påverka i början av terminen då de får 

önska aktiviteter. En utvärdering görs i slutet av terminen där de får avgöra vad som har 

varit bra respektive mindre bra. De har också möjlighet till att välja partner i olika 

aktiviteter som till exempel dans. Kevin uttrycker att idrottslektionerna är ganska fria 

och eleverna är ofta med och bestämmer, han låter de vara med och planera och 

diskutera fram aktiviteter tillsammans. 

Det är ju ganska fritt egentligen vad de väljer att göra på lektionen… jag låter dem 

vara med att planera och diskutera fram saker... 

Robin menar att det är bra att eleven får välja mellan olika alternativ och nämner att 

eleven får själv anordna en idrottslektion med egen planering om hur detta ska 

genomföras. 

Utifrån detta bildades kategorin Självbestämmande: eleverna får vara med och 

bestämma inom vissa gränser visar tydligt att informanterna vill och tycker att barnen 

ska vara delaktiga och få vara med och påverka, vilket visar på “elevinflytande” och 

självbestämmande. 
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7.3 Anpassningar 
Lektionerna anpassas utifrån grupp och vilka kunskaper som eleverna har anser 

informanter. Denice menar att hon anpassar i orienteringen då hon utgår från elevernas 

kunskaper och placerar kontroller olika långt bort samt i simningen delas grupper in för 

att ta hänsyn till exempelvis olika kulturer. Att tjejer simmar med tjejer och killar med 

killar. 

Sen så de här flickorna som inte vill visa sig när de ska simma då erbjuder vi alltid att 

flickor får simma för sig och killar för sig för de som inte... får visa sig... om de inte vill 

visa sig… så de får möjlighet att klara provet.. 

Utifrån detta visar Denice hur hon anpassar lektionerna utifrån olika kunskaper och 

kulturer hos eleverna. Robin nämner att han har möjlighet att dela upp klassen i tjejer 

och killar eftersom det alltid är två klasser som har lektioner samtidigt och två lärare 

närvarande. Bollsporter anses vara dominerande därför är det viktigt att försöka få 

varierande aktiviteter så alla tycker att det är roligt. Han säger att tjejer kan vara rädda 

för bollar och det är därför extra viktigt med variation och att anpassa lektionerna 

genom att till exempel dela upp i tjejer och killar. Tjejerna får därmed större chans att 

komma fram och ta för sig mer än när killarna är med och dominerar. 

Kevin uttrycker att det är till viss del svårt att anpassa lektionerna efter alla elevers 

behov och att det gäller att tänka till så ingen känner sig utstött. 

Ibland är det väldigt specifika uppdelningar och anpassningar som jag får göra, då det 

finns de elever som har funktionshinder… då gäller det att anpassa... hur ska jag på 

bästa sätt kan göra för att de ska passa alla... 

Kevin anser ändå att han har större möjlighet att göra anpassningar i grupp då han 

ansvarar för mindre antal elever, skolan han arbetar på en mindre ort till skillnad från 

staden där det oftast är dubbelt så stora grupper. Han anpassar prov genom att gör ett 

muntligt prov med vissa elever som har svårigheter. 

Kategorierna är kunskap, gruppindelningar och olika kulturer. Det är alltså viktigt att 

anpassa lektioner utifrån elevens kunskap och förmåga. Det framgår tydligt att det är 

lättare att arbeta med mindre grupper och ibland dela upp klassen i två för att tillgodose 
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önskemål. Men också ta hänsyn till olika kulturer, religioner och funktionshinder, alla 

dessa faktorer kan bidra till att eleven blir mer motiverad till att delta. 

7.4  Brist på resurser 
Möjligheten till att hinna med att reflektera och dokumentera efter lektionerna finns det 

inte tid till enligt informanterna. Robin beskriver att lektionerna ligger tätt efter 

varandra och att det är mycket som ska hinnas med på kort tid. I likhet med Denice som 

upplever att det ibland inte ens finns fem minuter mellan lektionerna för reflektion. 

...Oftast behöver man 10 minuter efter lektion för det är alltid någon som vill stanna 

kvar och prata eller fråga något… sen så ska du göra dina anteckningar, föra frånvaro 

och närvaro, vad gjorde den här eleven och vad gjorde den inte också vidare och sen så 

ska du ha nästa lektion... det finns inte en möjlighet att man hinner gör det... 

Tiden som denna idrottslärare har tillförfogande räcker inte till, vilket medför att höga 

krav och förväntningar på vad en idrottslärare ska hinna med, samt risken att 

dokumentationer om eleverna inte blir korrekt utförda. Det är motsatsen till vad Kevin 

upplever där tiden för reflektion finns men påpekar att han har en mindre grupp att 

arbeta med, vilket automatiskt gör att det finns mer tid för både eleverna och hans egen 

reflektionstid. I citatet nedan berättar Kevin: 

Det är inte mycket tid annars om man tittar på schemat... sen så sätter man sig inte ner 

och tänker vad gjorde jag bra och vad jag gjorde jag mindre bra... så är det inte. 

Kevin upplever att det inte finns utsatt tid för reflektion på hans schema. Han reflekterar 

under lektionerna vad som fungerar bra eller dåligt och anpassar lektionen utifrån vad 

som fungerat bra. 

Alla informanter önskar fler och mer resurser i skolidrotten. Denice tycker att viss 

utrustning fattas som skidor och skridskor men säger att mycket kan göras utan resurser 

genom att använda fantasin. Denice och Kevin påpekar att de vore bra med en projektor 

för att kunna visa övningar och aktiviteter hur det praktiskt går till. Kevin anser att idag 

har den teoretiska delen i idrotten blivit större och han behöver ett klassrum för att 

kunna ha teoretisk genomgång av vissa moment.  

Men sen skulle man vilja ha eller vara minst två lärare samtidigt i en klass för att det är 

svårt att se alla under en lektion och det gäller ju alla ämnen inte bara idrottsämnet... 
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Robin berättar i citatet ovan att vara två idrottslärare under en lektion i en klass skulle 

medföra att det är lättare att se varje individ. Resurser i form av fler idrottslärare skulle 

medföra en mindre arbetsbelastning och mer tid som Robin uttrycker sig. 

Kategorierna är brist på tid och materiella resurser, tidbristen kan medföra att 

idrottslärarna eventuellt inte hinner med att se alla individer och deras eventuella behov 

eller vad de åstadkommer under en lektion, samt att idrottslärarna behöver tillgång till 

mer materiella resurser. 

 

7.5 Sammanfattning av resultat och analys 
Det första temat visar att deltagandet i skolidrotten skiljer sig mellan årskurserna 7-9 

och det är fler elever som deltar i 7:an men under vårterminen i 9:an ökar deltagandet 

igen. Det är för att slutbetygen ska sättas och det är elevernas sista chans till att bli 

godkända. Betyg ses som en viktig motivationsfaktor till att elever i 9:an anstränger sig 

och deltar. Andra kategorier utifrån detta tema är mobbning, grupptryck, dåligt intresse, 

att fånga upp elever på raster och puberteten. Dessa faktorer påverkar om eleverna 

deltar under skolidrotten. 

Det andra temat visar att elevers motivation till att vara med på lektionerna påverkas av 

olika faktorer ur kategorierna att samtala, självbestämmande och anpassningar. Med 

samtal kan läraren fråga vad som är fel och därmed hantera problemet därefter. Genom 

att hitta nya aktiviteter eller förändra aktiviteter kan nytändning bland eleverna uppstå. 

Att peppa eleverna kan bidra till att idrotten upplevs rolig. Eleverna kan påverka 

undervisningen till viss del, vilket medför att de blir delaktiga i utformningen av 

lektioner. Elevernas kunskaper, eventuella funktionshinder och kulturer styr hur 

lektionerna läggs upp och anpassas av läraren. Det är lättare att arbeta med en mindre 

klass där önskemål kan tillgodoses lättare.  

Det tredje temat visar att idrottslärarna upplever brist på tid och materiella resurser som 

påverkar deras möjligheter att utföra ett bra jobb. Brist på tid kan medföra att eleverna 

inte blir sedda och att lärarna inte hinner se varje individ och deras behov samt vad de 

åstadkommit under en lektion. Motivation är en nyckelfaktor till att höja deltagandet i 

skolidrotten samtidigt som att lärarna önskar mer tid för att de ska kunna se varje 

individ och motivera dem. 
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8.0 Diskussion 
I denna del av studien kommer en diskussion att utvecklas. Först presenteras 

resultatdiskussionen där kopplingar till vad tidigare forskning säger och resultaten ifrån 

denna studie samt hur det kan kopplas till motivationsteorin och Vallerands 

motivationsmodell. Vi också kommer diskutera hur metoden för denna studie har 

fungerat och om den kunnat genomföras annorlunda.  

 

8.1 Resultatdiskussion 
Resultatet i studien visar att idrottslärarna anser att deltagandet på deras skolor i idrotten 

är bra. Det låter positivt utifrån informanterna svar men det är oroväckande eftersom 

Skolverket (2005) säger att idrottslärares syn på minskningen i deltagandet inte upplevs 

som ett problem, samtidigt som en av tio elever uppgav år 2003 att de sällan eller aldrig 

deltog i skolidrotten. Det stämmer med studiens resultat då informanterna säger att 1-2 

elever är borta från varje lektion och det anses inte vara ett problem. Det upplevs av oss 

författare vara problematiskt då idrottslärarna inte upplever det som ett problem. 

Deltagandet i årskurserna skiljer sig åt och är högst i 7:an och lägst i 9:an utifrån 

studiens resultat. Riddoch et al. (2004) stödjer att detta stämmer då elever i 9:an är 

mindre fysiskt aktiva och de i 7:an visar på en högre nivå av fysisk aktivitet. Att 

deltagandet i idrotten sjunker är ett problem eftersom det visar att unga människor är 

mindre fysisk aktiva och mer sällan kommer upp i de rekommendationer för hur fysisk 

aktiv ett barn bör vara (ibid.). Då fysisk aktivitet fungerar som ett skydd och förebygger 

ohälsa är det därför viktigt att redan i tidig ålder skapa ett intresse och en bra grund för 

att främja att barn fortsätter att vara fysiskt aktiv även i vuxenålder. Att vara fysiskt 

aktiv innebär att människan får ett flertal positiva hälsoeffekter i form av bättre mental 

hälsa, starkare skelett, viktnedgång eller behålla en hälsosam vikt etc. Att vara fysiskt 

inaktiv påverkar inte endast personen själv ifråga utan det medför höga kostnader för 

samhället eftersom sjukvårdens resurser utnyttjas i högre grad.  

 
Vi har funnit en del faktorer varför informanterna upplever att en elev inte är med på 

idrotten, mobbning, olika kulturer, grupptryck, ett dåligt intresse, elever som inte vill 

duscha, puberteten och föräldrarna ansågs vara bidragande till detta. Bråkenhielm 

(2008) menar att mobbning kan vara avgörande om eleven vill delta i idrotten och 

FYSS (2008) nämner att de som inte är motiverade att röra på sig visar ett mindre 
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intresse för den fysiska aktiviteten. Att många elever inte duschar ansågs bland 

informanterna vara ett problem men de kan inte tvinga dem till att duscha. Bråkenhielm 

(2008) menar att ett duschtvång är negativt kopplat till ett sämre deltagande i idrotten. 

Det är inte bra att eleverna inte duschar men att införa ett duschtvång är inte lösningen 

eftersom att det kan bidra att färre väljer att vara med på idrotten. Även av kulturella 

orsaker skulle detta inte vara möjligt eftersom alla inte får eller vill visa sig inför andra. 

Riksdagen (2015) säger att skolor bör arbeta mer förebyggande mot kränkningar då de 

flesta sker i omklädningsrummen och idrottslärare bör förebygga detta på bästa möjliga 

sätt.  

 

Resultatet visar att deltagandet blir högre under vårterminen i 9:an och det enligt 

informanterna beror på att eleverna vill ha ett slutbetyg. Slutbetyg är en form av yttre 

motivation och Raustorp (2004) menar att den yttre motivationen inte är lika varaktig 

som den inre. Det kan medföra att elever i 9:an blir mer fysiskt aktiva under 

vårterminen och att de sedan inte fortsätter vara aktiva eftersom de inte upplever en inre 

motivation. Den inre motivationen enligt Ning, Pope och Gao (2015) bidrar till ett större 

deltagande och stärker viljan hos eleverna till att vara fysiskt aktiva i skolidrotten. 

Därför är det betydelsefullt att stärka den inre motivationen. Det kan kopplas till 

Vallerands modell om motivation inom den kontextuella nivån. En elev kan påverkas av 

faktorer som slutbetyg och även klimatet som läraren skapar kan bidra till att hen blir 

mer motiverad att delta och att slutbetyget uppnås och det kan medföra lättnads känslor 

hos hen.   

 

Resultatet visar att ett enskilt samtal kan verka som ett motivationsverktyg för att få 

elever till att delta. Lärarna själv kan fungera som en yttre motivation genom att peppa 

ungdomarna på rasterna att det blir roligt på idrotten och vi ser att det kan leda till en 

inre motivation och bidra till glädje för fysisk aktivitet. Att införa nya aktiviteter i 

idrotten kan öka intresset hos eleverna, det kan bidra till att miljön blir mer attraktiv. 

Det kan medföra att elevens situationsmotivation ökar, genom att göra klimatet mer 

lockande. Detta kan appliceras inom Vallerands modell eftersom att 

situationsmotivationen kan öka den inre motivationen genom att elev här och nu 

upplever aktivitet som givande. Raustorp (2004) menar att om inlärningsmiljön är 

lustfylld kan det bidra till att öka elevernas självkänsla och där med även öka intresset 

för den fysiska aktiviteten. God självkänsla kan medföra att barn är fysiskt aktiva 
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samtidigt kan den fysiska aktiviteten bidra till att öka självkänslan. Kan diskuteras vad 

som kommer först, det som kan konstateras är att de går hand i hand oavsett vilket som 

kommer först.  

 

Genom att forma rätt miljö ger det bättre chanser att skapa ett optimalt inlärningsklimat 

(Rydqvist & Winroth, 2004). En förutsättning för att inlärning ska vara möjlig för 

eleverna måste de vara med på idrotten och vara en del av den miljön. Detta kopplas till 

John Deweys teori om “ Learning by doing” eftersom eleverna är aktivt deltagande i sin 

egen inlärningsprocess där bland annat motivation och ett intresse för att lära sig nya 

saker är avgörande (Andersson, 2000). Utifrån resultatet i studien säger en informant att 

det är svårt att få eleverna till att förstå vikten av fysisk aktivitet och varför det är viktigt 

att lära sig de. Det är svårt att lära ut om eleverna själva inte vill lära sig om det lärare 

berättar (Rydqvist & Winroth, 2004). Föräldrar och idrottslärare har en viktig roll för att 

barnet ska vilja delta, utvecklas och ta till sig en aktivitet (Hassmén, Hassmén & Plate, 

2003). Det kan bidra till att barn omges av ett motiverandeklimat och att deras 

motivation stärks av omgivningen vilket kan bidra till en ökad fysisk aktivitets nivå. Det 

kan också kopplas till Vallerands modell eftersom en faktor i den kontextuella nivån är 

just motivationsklimat och den säger att omgivningen har en viktig roll om en person 

vill delta där föräldrar och idrottslärare är nyckelpersoner.  

 

Vårt resultat visar att eleverna har möjlighet att ibland planera, välja aktivitet och vilka 

vill samarbeta med under idrotten. Ning, Pope & Gao (2015) menar att idrottslärare kan 

främja en miljö där elevernas samhörighet och deras självständighet får en chans att 

växa om de exempelvis får chans att välja vilka de ska arbeta med. Genom att lärare tar 

hänsyn till elevernas behov, vilja och skicklighet kan det leda till en ökad nivå av fysisk 

aktivitet i idrotten (ibid.). Liu, Wu och Ming (2015) menar att barnet kan förbättra sin 

självkänsla och självbild om de får vara med och bestämma en aktivitet. Det kan 

kopplas till den inre motivationen eftersom självkänsla kan bidra till positiva känslor 

inom individen och kan bidra till en ökning av den fysiska aktiviteten. Det kan dock 

medföra negativa känslor om att bli vald sist eller inte ha någon kompis att välja att 

arbeta med under idrotten. Det kan bidra till att vissa känner en viss form av 

utanförskap och att upplevelsen av idrotten blir därför negativ och jobbig. Resultatet 

visar att en informant arbetar med att eleverna ska våga ta för sig och minska sina 

rädslor för exempelvis bollar. Att arbeta med barn och ungas rädslor kan bidra till att 
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dessa rädslor minskas och barnet vågar ta för sig mer under idrotten. Även detta kan 

kopplas till den inre motivationen för att barnet vågar och därmed kan känna en inre 

glädje för att till exempel ha klarat av något som tidigare har varit en utmaning.  

 

 
Alla informanter i denna studie anser att de gör olika anpassningar i undervisningen. 

Det framkom att lärarna tar hänsyn till elevernas kunskaper, kulturer och 

funktionshinder. Idrottslärare behöver uppskatta, instruera identifiera och se till elevers 

olikheter för att kunna stödja den fysiska aktiviteten i idrotten (Shen, 2014; Rydqvist & 

Winroth, 2004). Resultatet i vår studie visar att variation på aktiviteter kan få eleverna 

att tycka det är roligt att vara med på idrotten. Att inte endast utöva de dominerande 

bollsporterna eftersom vissa tjejer kan vara rädda för bollar, det är därför viktigt med 

variation och att lektionerna kan delas upp i tjejer och killar. Även kulturen kan påverka 

om elever deltar eftersom vissa utländska föräldrar inte ser vikten av att delta i idrotten 

och att vissa kulturer inte tillåter flickor att visa sin kropp. Det kan enligt Otterbeck 

(2000) handla om att exempelvis kulturer som islam, där föräldrar inte vill att deras barn 

deltar i skolidrotten på grund av de inte får visa sig eller byta om inför andra. 

Föräldrarna har en viktig roll i om deras barn är med på idrottslektionerna. En av 

idrottslärarna delar in tjejer och killar i två olika grupper för att främja möjligheten att 

alla ska kunna vara med trots olika kulturer och rädslor inför aktiviteter.  

 
 
Att hinna reflektera, samtala och dokumentera om varje elev ansåg idrottslärarna vara 

svårt på grund av att tiden de har till förfogande inte räcker till. En rapport från Lärarnas 

riksförbund (2013:12) påpekar även det som ett problem. I samma rapport beskrivs det 

att idrottslärarna upplever att det är för tätt mellan lektionerna samt att det medför höga 

krav på lärarna (ibid.). Det visar också denna studies resultat, en av informanterna säger 

att det ibland inte ens finns fem minuter mellan lektionerna. Det skiljer sig åt mellan 

upplevelsen av att tiden är ett problem. En av lärarna ansåg sig ha tid att reflektera men 

det var på grund av att idrottsklasserna var mindre till storleken. Det är ett stort problem 

att idrottslärarna inte hinner se varje individ, det kan medföra att eleverna inte känner 

sig sedda och får den hjälp de behöver. Eftersom forskningen tyder på att idrottslärare 

behöver se till elevernas behov och skickligheter för att det gynnar den fysiska 

aktiviteten. 
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Alla informanter uppgav att de vill ha fler materiella resurser exempelvis skidor, 

skridskor, projektor och enskilt klassrum för teoretiska delar i undervisningen. Att vara 

två idrottslärare under en lektion skulle underlätta för idrottslärare att se varje individ 

och det skulle även medföra en mindre arbetsbelastning och mer tid. Forskning visar att 

det är viktigt att ha tillgängliga resurser i form av en nära kollega, rätt material för att 

kunna utöva aktiviteter samt vidareutbildningar (Sáenz-López, Almagro & Ibáñez, 

2011). Det kan även diskuteras om det är lättare att prata om de resurser som 

idrottslärarna inte själva kan påverka. Tiden är inget de själva bestämmer över och det 

kan medföra att det är lättare att prata om. Hur de arbetar, hur de anpassar och hinner 

med att se varje elev blir mer personligt hos idrottsläraren därför kan det för dem 

upplevas jobbigare att tala om. Avslutningsvis anser vi att tiden upplevs som den resurs 

idrottslärarna saknar mest. Det har en stor påverkan på själva arbetet i form av att kunna 

se till varje individ och anpassa utifrån grupp och individer på bästa sätt. Tidsbristen 

medför även högre krav och sätter press på idrottslärarna att hinna med allt på schemat, 

vilket i sin tur kan bidra till att de blir stressade. Vilket kan medföra negativa effekter på 

deras egen hälsa.   

 

 

8.2 Metoddiskussion 
 
Metoden för studien är kvalitativ med semistrukturerade intervjuer, det valdes för att 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Eftersom syftet med studien var att ta del av 

idrottslärares erfarenheter och tankar kring barn och ungas deltagande i skolidrotten, 

med fokus på om och hur de kan motivera samt anpassa utifrån vilka resurser de har. 

Därför ansåg vi att den kvalitativa metoden lämpade sig bäst eftersom både Bryman 

(2011) och Cohen et al. (2007) säger att den metoden innebär att forskare söker efter 

djupare förståelse kring ett ämne. Genom att vi använde oss av semistrukturerade 

intervjuer gav det en bättre möjlighet för oss att följa upp under intervjun med 

följdfrågor som inte stod med i intervjuguiden. När intervjuerna genomfördes spelades 

de in med telefoner och de avslutades då vi fått de svar vi behövde för att kunna 

uppfylla studiens syfte. Dock upplevde vi att informanterna fortsatte prata efter att 

intervjuerna var avslutad och i efterhand kan det diskuteras om vi var för snabba med att 

stänga av telefonerna, då det framkom mer intressant information efter att intervjuerna 

avslutades. Denna information kunde därför inte tas med i transkriberingen.  
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En av författarna var ledande under intervjuerna detta för att enligt Eliasson (2006) 

menar att intervjuare formulerar sig olika och då kan resultatet också bli olikt. Det 

medförde även att det inte uppstod några missförstånd under intervjun, eftersom en hade 

ansvaret och förde intervjun. Vi författare valde forskarämne efter intresse och det 

medförde att vi var nyfikna på ämnet vilket Lantz (2013) nämner att en intervju blir bra 

om forskaren har ett genuint intresse för vad den intervjuade berättar om. Vi upplevde 

att intervjuerna var givande och enligt Lantz (2013) blir forskaren automatiskt guidad 

under en intervju om ett intresse finns för vad den andre har att säga. Det upplevdes 

även av oss författare att informanterna var tillmötesgående och pratsamma, vilket 

skapade ett positivt flyt under intervjuerna 

 

Urvalet i denna studie bestod av idrottslärare i årskurserna 7-9 och är baserat på studiens 

syfte. Bryman (2011) nämner att detta är ett målstyrt urval och forskaren är ute efter en 

viss målgrupp. Varken ålder eller kön hade en betydelse utan urvalet bestämdes utifrån 

vilka idrottslärare som kunde delta i studien. Vi tog kontakt med 19 idrottslärare av 

dessa hade endast tre hade tid att ställa upp för en intervju, detta berodde på att betyg 

skulle sättas och lärarna hade därför inte tillräckligt med tid för att ställa upp, vilket 

ytterligare stärker uppfattningar om bristen på tid hos idrottslärare. På grund av att 

idrottslärarna var svåra att få tag i uteslöts det att genomföra en pilotstudie. Bryman 

(2011) menar att med en pilotstudie kan eventuella fel upptäckas och åtgärdas innan den 

riktiga intervjun genomförs. Vi ville inte riskera att en informant inte skulle delta i den 

slutgiltiga intervjun eftersom det redan var få deltagare, hade dock varit önskvärt att 

genomfört en pilotstudie. Det hade medfört för oss författare en trygghet av att veta 

redan innan intervjuerna att intervjufrågorna uppfattades rätt av informanterna och vi 

fick de svar som önskades. Trots det fungerade intervjufrågorna utmärkt. Ytterligare 

kan det diskuteras varför just dessa tre idrottlärare ville och kunde delta i vår studie. 

Kan det vara att dessa lärare på just dessa skolor har överlag ett bra deltagande och att 

idrottslärarna är mer positivt inställda. De kan därför ha valt att delta i studien, för att de 

har positiva erfarenheter och tankar kring deltagandet i skolidrotten.   

 

Vi författare är medvetna om att vi inte kan dra allmänna slutsatser utifrån studiens 

resultat och medför att det inte är representativt. Hade datainsamlingsmetoden istället 
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varit enkäter till eleverna hade det medfört att vi hade kunnat studera en större del av 

befolkningen. Då hade metoden blivit kvantitativ och resultatet mer mätbart och 

resultatet blivit mer representativt. Eliasson (2006) säger att kvantitativa enkäter är ett 

bra tillvägagångssätt för att samla in större mängd data. Dock ville vi ha idrottslärares 

erfarenheter och tankar, det gör att den kvantitativa metoden ändå uteslöts.  

 

Vidare forskning kring ämnet är att det hade varit spännande och intressant att utforska 

elevernas syn på hur idrottlärarna arbetar med att motiverar dem till att delta i 

skolidrotten. Men även ha möjlighet att utföra denna studie igen men med ett större 

urval för att kunna få ett bredare perspektiv av skillnader och likheter. 

 

9.0 Slutsats 
Avslutningsvis visar resultatet i denna studie att idrottslärare försöker motivera elever 

genom att samtala, peppa, kunna påverka aktiviteter inom vissa ramar samt att förnya 

och förändra aktiviteter i idrotten. Idrottslärarna försöker anpassa lektionerna för att alla 

ska kunna vara med även om det ansågs vara svårt. Att anpassa idrotten till gruppen och 

elevens enskilda kunskap, kultur eller funktionshinder kan bidra till att alla får möjlighet 

till att vara fysiskt aktiva. Den resurs idrottslärare saknar mest är tid, då brist på tid 

medför mindre reflektionstid samt mindre tid att se till varje elev. Utifrån dessa resultat 

ser vi att det vore fördelaktigt om idrottslärare fick mer tid på sitt arbetsschema speciellt 

som det ger bättre möjligheter att se till varje individs behov. Informanterna önskade två 

idrottslärare på lektionerna för att ha möjlighet till att dela upp gruppen vilket också 

skulle medföra mer tid. Motivation är en viktig faktor till att elever deltar idrotten och 

kan känna glädje över att vara fysisk aktiv. Därför är det viktigt att idrottslärare arbetar 

med olika motivationsverktyg som kan främjar elevernas deltagande i skolidrotten. Att 

vara fysisk aktiv i tidig ålder ger mycket positiva effekter. Det bidrar till att barn har 

större chans att förbli fysiskt aktiv även i vuxenålder och det i sin tur bidrar till bättre 

hälsa och välbefinnande. 
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Bilaga 1 

 

Hej! 

Vi är två studenter på Hälsopedagogiska programmet vid Högskolan i Gävle, som nu 

läser sista terminen. Vi ska nu skriva ett examensarbete, vilket har syftet att undersöka 

om och hur idrottslärare motiverar elever i årskurs 7-9 till att delta i skolidrotten, samt 

att undersöka hur idrotten anpassas och individualiseras utifrån elevernas enskilda 

behov och vilka resurser idrottslärarna har till sitt förfogande. 

Vi har valt att tillfråga dig som idrottslärare eftersom du tillhör målgruppen. Vi vill 

utföra en bandad intervju med dig som beräknas att ta cirka 20-30 minuter. Materialet 

kommer sedan att transkriberats till en text för att analyseras. Sammanlagt kommer det 

utföras 4 intervjuer som kommer att sammanställas i undersökningen som presenteras 

vid en opponering inför kurskamrater, handledare och examinator. 

•   Ditt deltagande är frivilligt och när som helst avbrytas.  

•   Din arbetsplats och dina personuppgifter kommer att avidentifieras, vilket 

innebär att din medverkan kommer att förbli anonym.  

•   Den transkriberade texten kommer endast handledaren och vi ta del av. 

Materialet kommer att förvaras på höskolan i två år och förstörs sedan.  

•   De uppgifter som samlas in kommer endast att användas i detta examensarbete, 

men kommer att publiceras i DiVA.  

Din medverkan är värdefull för oss och vi önskar få låna din tid. 

Kontaktuppgifter: 

Jenny Söderlund   Sofia Jansson 

Mail: hhp11jsd@student.hig.se  Mail: hhp12sjn@student.hig.se 

Telefon: …                         Telefon:… 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

Introduktion: Kort presentation om dig själv 

Namn, verksamma år i yrket, vilka årskurser ansvarar du för? 

1.   Hur ser elevernas deltagande ut på idrottslektionerna?  

2.   Skiljer deltagandet sig åt mellan årskurserna? 

3.   Försöker du att motivera eleverna till att delta i idrotten? 

4.   Hur då? på vilket sätt? 

5.   Hur läggs lektionerna upp för att på bästa möjliga sätt få med alla elever? 

6.   Delas klassen upp i olika grupper under idrotten för att kunna anpassas efter 

elevernas olika kunskaper? Hur då? 

7.   Hur kan lektionerna anpassas utifrån hela klassen? 

8.   Hur mycket kan eleverna påverka valet av aktiviteter?  

9.   Hur kan idrotten individualiseras efter elevens enskilda behov?  

10.  Om ni märker att en elev inte är med på idrotten under ett fler tal gånger, hur 

arbetar ni med det?  

11.  Upplever du att dagens samhällsnormer präglar om eleverna deltar i 

skolidrotten?) 

12.  Upplever du att du har de resurser som behövs för att enligt dig själv kunna göra 

ett bra jobb? - Vad känner du att du har för resurser idag? Vad saknas? Hinner 

du med att reflektera och andas mellan lektionerna om inte hur påverkar det dig 

och din omgivning? 

13.  Är det något mer du vill tillägga? 

 

 


