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Abstract

We wanted to study if and how students become motivated and stimulated towards a
permanent interest for regular physical activity, from a pedagogical perspective. Our
goal was to examine how physical education teachers create motivation for the
students and how you, as a physical education teacher, can motivate those students
who are physically inactive due to obesity or other various kinds of problems. In the
theoretical background, we have made a summary of sports and development of the
physical education subject over the years. We also describe society’s perspective on
public health. The motivation concept is defined and we explain different
motivational theories. The study shows how teachers can help motivate their
students and we discuss earlier research concerning motivation. The examination
consisted of semi-structured interviews interpreted on the basis of research
questions. When it comes to creating motivation for physical activity among
students, the result shows that physical education teachers are of utmost importance.
The students’ motivation can be influenced in a positive way if teachers encourage
and praise all children and vary the education, adapting it to the needs of the
students.

Keywords: Motivation in sports, physical education, motivational theories,
overweight

Sökord: Motivation inom Idrott och Hälsa, Idrott och Hälsa,
motivationsteorier, övervikt



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Abstract

Inledning ............................................................................................................1

Bakgrund ...........................................................................................................3
Idrottens och idrottsämnets utveckling ...............................................................3
Samhällets perspektiv på folkhälsan ...................................................................5
Definition av motivation.......................................................................................5
Teorier om motivation ............................................................................................6
Inre motivation.......................................................................................................6
Yttre motivation .....................................................................................................7
Interaktiv motivation ..............................................................................................8
Prestationsmotivation .............................................................................................8
Attributionsteorin ...................................................................................................8

Hur kan lärare hjälpa elever att motiveras.........................................................8
Vänta sig det bästa av de människor de leder .........................................................9
Stimulera engagemang och ansträngning ...............................................................9
Bygga in en krisberedskap i gruppen......................................................................10
Tänka sig in i vad den andra människan behöver ...................................................10
Tillåta misslyckande...............................................................................................10
Uppmärksamma och beröm prestationer ................................................................10
Använda förebilder för att uppmuntra till framgång ...............................................11
Grundläggande psykiska behov i idrottsämnet........................................................11

Tidigare forskning................................................................................................12

Syfte .....................................................................................................................14

Metod ..................................................................................................................15
Instrumentering ...................................................................................................15
Reliabilitet ............................................................................................................15
Validitet ................................................................................................................15
Förberedelse .........................................................................................................15
Etik........................................................................................................................16
Urval .....................................................................................................................16
Datainsamlingsmetod...........................................................................................17
Genomförande av intervju...................................................................................17

Resultat...............................................................................................................19
Idrottsundervisningens mål .................................................................................19
Svårigheter att nå målen......................................................................................19
Metoder för att nå målen .....................................................................................20
Vad blir elever motiverade av?............................................................................20
Metoder som idrottslärare använder ..................................................................21
Svårigheter att motivera elever ...........................................................................22
Fysisk inaktivitet, övervikt och omotiverade elever............................................23



1

Inledning

Att vara idrottslärare idag är inte vad det en gång varit. Samhället vi alla är en del av är under
våldsam förändring och skolan omformas kontinuerligt. Det påverkar oss som människor och
ställer nya krav på våra idrottslärarfunktioner och kvalifikationer. Ett samhälle i förändring
kräver kontinuerligt ifrågasättande av metoder, innehåll och ständiga prioriteringar
(Annerstedt, 1990).

Under senare år har behovet av fysisk ansträngning minskat i samhället. Engström (1999)
menar att genom förbättrade kommunikationer, ny teknik, ökad automatisering och
datorisering görs det möjligt att undvika fysisk aktivitet. Individer i den moderna västvärlden
för ett mer stillasittande liv än tidigare generationer. Även folkhälsoinstitutets studie pekar på
att stillasittande faktorer som till exempel tv/video och datorspel har en dragningskraft som
många ungdomar inte kan stå emot. Detta har lett till ökad övervikt. Människokroppen
behöver röra sig för att fungera optimalt och därför krävs fysisk aktivitet för att människan
ska kunna ha en god hälsa. Fysisk inaktivitet kan bland annat leda till hjärt- och
kärlsjukdomar, skelett och muskler försämras, diabetes, högt blodtryck, benskörhet och fetma.
Dessa är några av de sjukdomar som ständigt ökar i takt med att vi rör oss allt mindre.
Dessutom sprider sig sjukdomarna allt längre ner i åldrarna.  Enligt skolverkets utvärdering
(2002) är det ett stort dilemma att elever som på grund av fetma eller annan problematik är
fysiskt inaktiva. På fritiden är de inte aktiva eller delaktiga i ämnet med konsekvenserna att
deras lärande blir marginellt samtidigt som de utvecklar en negativ inställning till rörelse och
fysisk aktivitet och allt som har med idrottsämnet att göra. Engström (1999) menar vidare att
för den moderna västerlänningen ingår inte kroppsrörelse som en naturlig del av det dagliga
livet, utan det krävs särskilda initiativ på fritiden för att upprätthålla en god fysisk
funktionsförmåga.

Engström (ibid) menar att motion ska ses som en kulturyttring. Allt fler förlägger sin motion
till fritiden och i och med detta påverkar fritidssysselsättningarna i allt större grad vår livsstil
där mode, utseende, musik och kroppssyn berörs.

En nyligen publicerad utredning (Folkhälsoinstitutet 2004) visar att barn rör sig allt mindre
och har en organiserad fritid som innebär skjuts till olika aktiviteter. Många timmar per vecka
tillbringas vid datorn samtidigt som matkulturen förändras och snabbmaten får en alltmer
betydande roll (Palm 2004). Dessa faktorer samt att antalet idrottstimmar i undervisningen
minskar påverkar den snabba ökningen av andelen överviktiga barn. Det behövs en ännu
större medvetenhet i skolan om den fysiska aktivitetens betydelse för hälsan.
(Folkhälsoinstitutet, 2004)

Enligt kursplanen i idrott och hälsa är målet att sträva mot att eleverna i sin undervisning skall
stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet. Idrottsämnet i skolan har
stor vikt till att inspirera elever och att väcka lust att röra sig även på fritiden. Vi menar att det
är viktigt att skolan i sin undervisning i idrott och hälsa ger eleverna möjlighet att ha roligt
genom fysisk aktivitet. För att upprätthålla en god hälsa även i framtiden är det viktigt att
eleverna får ett bestående intresse och inser vikten av regelbunden fysisk aktivitet. Att hålla
kroppen i trim är nödvändigt oavsett fysiska förutsättningar. I Lpo 94 framhålls vikten av en
god hälsa samt att eleverna har förståelse för den egna livsstilens betydelse. Varje enskild
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individ måste ta ansvar för sin egen fysiska hälsa. Därför är det viktigt att eleverna motiveras
till rörelseglädje och får ett positivt förhållande till sin egen kropp.
(Folkhälsoinstitutet 2004) visar i sin studie om fysisk aktivitet, matvanor, övervikt och
självkänsla bland ungdomar, att övervikt och fetma bland barn och ungdomar ökar i Sverige.
Det finns tydliga samband mellan dåliga matvanor, stillasittande, övervikt och fetma. Låg
självkänsla är kopplad till ohälsosamma levnadsvanor, övervikt eller fetma. Studien visar att
rörelse på fritiden leder till minskad övervikt. Här har idrottsläraren en viktig uppgift att
inspirera och motivera elever att känna lust att röra sig under idrottslektionerna och
därigenom skapa lust att även röra sig på fritiden. Annerstedt (1991) visar i sin undersökning
att det är viktigt att läraren har kompetens att motivera eleverna på idrottsundervisningen. Han
jämför med idrottsföreningar där eleverna deltar för ett gemensamt intresse medan i skolan
har man ett annat klientel där man måste arbeta med annorlunda mål och arbetssätt. Som
lärare i idrott har vi ett stort ansvar att lyckas med vår undervisning. Att få alla elever
intresserade av att motionera och att motivera eleverna till att skapa ett livslångt intresse för
fysiskt aktivitet. Vår målsättning är att få alla elever att känna att deras kroppar duger och att
det är skönt att röra på sig. Människors fysiska och psykiska hälsa grundläggs i barndomen.
Trygga och goda uppväxtvillkor, goda matvanor och ökad fysisk aktivitet är bidragande
faktorer som påverkar människors hälsa. Därför anser vi som blivande idrottslärare att det är
viktigt att vi skapar motivation hos eleverna.

Skolverket (2002) skriver i sin utvärdering om problematiken kring fysiskt inaktiva elever.
Dessa elever bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som sämre än vad de aktiva eleverna gör.
Är det så att de elever som behöver det, inte nås av undervisningen på samma sätt, som de
som redan är fysiskt aktiva? I så fall, med vilka medel når vi dessa elever? Hur ska man
kunna motivera dessa elever till fysikt aktivitet? Folkhälsoinstitutet (2004) skriver i sin studie
rekommendationer till politiker och tjänstemän inom kommuner och landsting. Där sägs att i
skolans arbetsplaner för ämnet idrott och hälsa bör de mindre aktiva elevernas behov och
önskemål uppmärksammas och tillgodoses i högre grad än tidigare.

Mot bakgrund av detta samt egna erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning har vi
påträffat problematik kring elever som av olika anledningar är omotiverade att delta i
idrottsundervisningen. Vi vill därför undersöka hur man kan motivera elever ur ett
pedagogiskt perspektiv på idrottsundervisningen. Det är viktigt att motivera eleverna för att
deras intresse för fysisk aktivitet ska bibehållas även i framtiden. Detta för att undvika
sjukdomar som kan uppstå vid fysisk inaktivitet.



3

Bakgrund

Idrotten och idrottsämnets utveckling genom tiderna

Historiska kunskaper ger nödvändiga perspektiv på dagens idrottsundervisning samt sätter in
undervisningen i ett större sammanhang och kan därmed ge impulser till förändringar.
Kunskap om kroppsövningarnas historia är nödvändig för förståelsen av varför idrottsämnet
finns med som ett obligatoriskt ämne i skolan och kan förhoppningsvis leda bort från ett
alltför inskränkt synsätt. Historisk kunskap är också nödvändig för att förstå varifrån man
hämtat innehållet i det man förmedlar inom ämnet idag. Komparationer kan göras genom
olika pedagogers syn på fysisk fostran och mellan olika tidsepoker, både vad det gäller
motiven för fysisk fostran, innehållet i den fysiska fostran och utformningen av
undervisningen (Annerstedt, 1991).

Syftet med vår text är att med hjälp av den idrottspedagogiska forskningen ge en beskrivning
av kroppsövningsämnets centrala delar och hur ämnet har förändrats.

Det finns många definitioner på idrott. Här ger vi ett exempel. Blom och Lindroth (1995)
definierar idrott som institutionaliserad fysisk aktivitet med större eller mindre inslag av
tävling, där den fysiska prestationsförmågan har stor betydelse och deltagandet styrs av regler
som formulerats av de officiella idrottsorganisationerna.

I samhällen kring Främre Orienten och Egypten 7000 - 30000 före Kristus har man gjort de
äldsta fynden av föremål som berättade att människor utövade idrotter. Idrottsliga övningar
förekom, men man vet inte under vilka former eller med vilka avsikter. Det kan ha handlat om
fysiska kraftmätningar, om tävlan i att ha varit snabbast, smidigast och starkast (Blom &
Lindroth, 1995).

Blom och Lindroth hävdar också att det konkreta innehållet i idrottshistorien är allt som hör
till idrottsområdet i förfluten tid. Hit räknas de faraoniska Egyptens avancerade
brottningskultur liksom det antika Greklands olympiska spel, tidiga keltiska idrottstävlingar
liksom vikingatidens kraftprov, tennisliknande spel i 1500-och 1600- talens många bollhus
liksom de rationella gymnastiksystemens uppkomst under 1800-talet, den moderna
tävlingsidrottens expansion från det engelska moderlandet liksom 1900-talets motionsidrott.

Efter att gymnastiklärarutbildningen startades 1813 i Sverige togs det första försöken till att
införa obligatorisk fysisk fostran i skolan. Fram till 1860 fanns det inga gymnastiklokaler,
dåligt utbildade lärare samt svalt intresse från politiker och allmänhetens sida. Delvis militär
gymnastik dominerade och målet var social fostran. Perioden präglades av Per Henrik Lings
tankar och idéer som påverkade den svenska gymnastiken. Han drog upp riktlinjerna till ett
gymnastiksystem som fick enorm spridning och betydelse. Han önskade att hans gymnastik
skulle grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. Lings militärgymnastik var liktydigt
med vapenövningar, brottning och ridning (Annerstedt 1991, 2000).

Annerstedt (2000) skriver att från 1860-1900 förknippades skolgymnastiken med
soldatträning. Perioden innebar också ett ökat intresse för pedagogisk gymnastik i den
tappning som Hjalmar Ling gav den i sina dagövningar som till punkt och pricka skulle följas.
Samtidigt uppstod en början på opposition mot lingianismen.
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Mellan 1900-1919 godkändes ämnet enligt de riktlinjer Hjalmar Ling med flera angivit.
Hjalmar Lings riktlinjer bestod av att gymnastiken skulle vara vetenskapligt förankrad i
anatomi, fysiologi och rörelselära. Hälsa och kroppslig harmoni var slutmålet. Lek började
införas. Victor Balcks kampanj för idrottsliga ämnesinslag bidrog till att ämnets innehåll
långsamt kom att förändras. De militära inslagen minskades (Annerstedt 1991, 2000).
Lindroth (1995) anser att Victor Balck var ”den svenska idrottsrörelsens fader”. Balck menar
på idrottens värde för försvaret, exempelvis skidåkningens betydelse i vinterkrig eller bättre
möjligheter för idrottsungdomar att tillgodogöra sig rekrytutbildningen.

Annerstedt (2000) skriver att flickornas gymnastik började långsamt komma igång mellan
1919 - 1950. Under den här perioden började den lingska gymnastiken ifrågasättas.
Fysiologer hävdade att den var stel, tråkig och ovetenskaplig. Ämnet fick beteckningen
”gymnastik med lek och idrott”. Gymnastik var det dominerade inslaget i ämnet men
kombinerades med lek och idrott.

1950-1970 fick de lingska principerna med dagövningen i centrum ge vika för vetenskapligt
framtagna rön om träningens effekter på i första hand de syretransporterande organen.
Forskningsrön ledde till högre intensitet i den fysiska träningen och till att idrottsliga
aktiviteter gavs större utrymme i undervisningen. Ledstjärnan för skolgymnastiken var kravet
på konditionsträning av minst 30 minuters varaktighet fördelade på tre tillfällen per vecka
(Annerstedt, 2000).

Annerstedt (1991) skriver att när skolan fick Lgr 69 började det talas om elevernas fysiska,
sociala och estetiska utveckling. Elevernas medverkande i planering och fritt skapande
betonas liksom att en ökad individualisering skall komma till stånd.

I och med Lgr 80 stärktes lärarnas frihet att själv utforma sin undervisning genom att de
saknade bindande föreskrifter. Idrottsämnet legitimerades som ett obligatoriskt ämne därför
att kroppsrörelse och friluftsliv behövs för hälsa och välbefinnande och eleverna skall tillägna
sig funktionellt rörelsesätt. Perioden mellan 1970 och 1994 kännetecknas av färre centrala
anvisningar och direktiv. Ämnet blev allt mer lik den verksamhet som bedrivs i
föreningsidrotten. Idrottsrörelsen försåg skolan med lärarfortbildningskurser,
undervisningsmaterial och konsulenter. Ämnet bytte namn från gymnastik till idrott.
Idrottsämnets målsättning vidgades och ämnet skulle bidra till elevernas fysiska, psykiska,
sociala och estetiska utveckling. Även ämnesinnehållet expanderade enormt och omfattade
alltifrån färdigheter i idrott till ekologiska samband. Flickor och pojkar hade undervisning
tillsammans för att bidra till ökad jämställdhet mellan könen. Detta ledde till att idrottslärarna
blev alltmer splittrade och osäkra på ämnets målsättning och innehåll. I och med Lpo 94 bytte
ämnet namn till idrott och hälsa. Detta innebar att ämnet i framtiden skulle förändras mot ett
tydligare hälsoperspektiv. Den nya kursplanen presenterade ett mer holistiskt perspektiv på
hälsa, där samband mellan livsstil, livsmiljö, hälsa och livskvalitet framhålls. Elevernas egna
ställningstaganden i hälsofrågor lyfts också fram. Ämnesutformningen varierar mellan olika
skolor på grund av att det är lokal fritid vad gäller innehåll, arbetssätt och tidsdelning till
ämnet (Annerstedt, 2000).
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Samhällets perspektiv på folkhälsan

Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor är samhällsfrågor av stor betydelse för
folkhälsan i vårt land framöver. Mycket talar för att fysisk aktivitet och matvanor har
förändrats i ogynnsam riktning. I alla åldrar har övervikt och fetma ökat, men de långsiktiga
konsekvenserna är särskilt allvarliga för barn och ungdomar. Barn och livsvillkor är inte
längre någon privat angelägenhet. Samhällsfaktorer som socioekonomisk ställning och
utbildningsnivå bidrar till allt större skillnader i fysisk och psykisk hälsa. Förändrade
levnadsvanor med minskad fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor, samt tillgänglighet
och stort utbud av snabbmat, läsk och godis är samverkande faktorer i denna negativa
utveckling. Det förebyggande arbetet blir med bakgrund av detta allt mer väsentligt
(Folkhälsoinstitutet, 2004).

Även Engström och Redelius (2002) påpekar att fysisk inaktivitet kan ha negativ inverkan på
hälsotillståndet. I ett sådant perspektiv blir idrotts- och motionsvanorna inte bara vilka
fritidssysselsättningar som helst, då de är av stor betydelse för såväl den enskilde individens
hälsotillstånd som för samhällsekonomin. Att förstå varför vissa utvecklar ett positivt
förhållningssätt till idrott, och dessutom är fysiskt aktiva, medan andra är negativa och
passiva är därför ett viktigt kunskapsområde.

Fysisk inaktivitet, övervikt och fetma ökar i samhället. Andersen, Annerstedt, Elvestad och
Sivertsen (1989) menar att detta har inneburit att sjukvårdskostnaderna i Sverige stigit på ett
sådant sätt att de utgör ett hot mot hela vår samhällsekonomi. Vi har nått en punkt när
samhällets kostnader för sjukvård inte kan öka mycket mera. Varje individ måste istället
själva ta ansvar för sin egen hälsa och aktivt arbeta mot de hälsonedbrytande krafterna.
Folkhälsoinstitutet (2004) visar också på högre hälso- och sjukvårdskostnader. Fetma och typ
2-diabetes förväntas öka de närmaste decennierna. Människor som är fysikt aktiva i
ungdomsåren löper mindre risk att få hjärt- och kärlsjukdomar och har lägre sjuklighet och
dödlighet i dessa sjukdomar senare i livet. Det har på senare år blivit klart att det behövs mer
fysisk aktivitet för att långsiktigt förebygga övervikt och fetma.

De faktorer som påverkar fysisk aktivitet, matvanor och kroppsstorlek finns hos individen, i
familjen, i lokalsamhället som skolan och fritidssektorn, i övergripande samhälls- och
miljöförhållanden (ibid).

Världshälsoorganisationen rekommenderar minst 30 minuters fysisk aktivitet per dag för
vuxna för bevarande av god hälsa. Men för att hålla en stabil kroppsvikt krävs 60 minuters
rörelse per dag. För barn och ungdomar rekommenderar världshälsoorganisationen ytterligare
20 minuters hård fysisk aktivitet tre gånger per dag (ibid).

Definition av motivation

Ordet motivation kommer från latinets movere som betyder att röra sig.
 Motivation betecknar de processer som sätter människan i rörelse; de krafter som ger hennes
beteende energi och riktning. En lärare eller ledare som har till arbetsuppgift att sätta andra i
rörelse mot bestämda mål, kan benämnas motivatör (Stensmo 1997 s. 97).

 Detta innebär att läraren skall optimera elevernas möjlighet till lärande.
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Motivation är processer som sätter människor i rörelse mot bestämda mål. Dessa mål kan vara
av två olika slag, att uppnå något och att undvika något. Frågor om motivation i klassrummet
aktualiserar frågor om elevers behov, mål, läroprocess och prestationer (ibid).
Behov för elever i år 1-6 är att arbeta och känna sig kompetenta, behov av fysisk träning och
kroppskontroll och behov av social gemenskap av jämnåriga. Mål utgör en tanke eller
nedskriven formulering om något som ska strävas mot och eller uppnås, eller undvikas till
exempel hälsoskadligt beteende. För att mål ska ge vägledning för elevers lärande måste
eleverna äga målen och göra dem till sina egna mål. Lärarens huvuduppgift som motivatör är
att hjälpa eleverna att bli ägare av målen. Detta underlättas om eleverna är delaktiga vid
målsättningen. Elevers kunskap om läroprocessen påverkar deras motivation. De kan lära sig
effektiva sätt att lära. Detta benämns med metalärande eller metakognition. Metalärande
innebär att eleverna ställer strategiska frågor (tänkefrågor) till sig själva under lärprocessen
till exempel vad jag ska lära och varför. Prestationer är läroprocessens utfall. Elevernas
prestationer är beroende av deras anspråksnivå, deras förhoppningar om att lyckas och deras
rädsla för att misslyckas. En elev som haft framgång i sitt lärande har höga anspråk och stark
tilltro till egen förmåga, medan det omvända gäller för elever som tidigare har misslyckats.
Lärarens strategiska uppgift är att finna lämpliga uppgifter för den senare typen av elev:
uppgifter där elever kan lyckas med rimlig ansträngning. Genom att lösa uppgifter successivt
med ökad svårighetsgrad, ökas elevens självkänsla och därmed dennes prestationsmotivation
(ibid).

Teorier om motivation

En av de äldsta motivationsteorierna kommer från Epikuros och hedonismen. Hedonismens
lust- olust- princip innebär att människan försöker närma sig mål som är förknippad med lust
välbefinnande, behag och avskärma sig för mål som är förenande med olust, smärta och
obehag. Den hedonistiska motivationsteorin kan tjäna som prototyp för andra typer av
motivationsteorier genom att den anger två typer av mål som kännetecknar senare
motivationsteorier, nämligen mål att uppnå något, målet att undvika något. Dessa typer av
mål kan finnas inom en människa i form av behov eller känslor, eller i omvärlden i form av
yttre belöningar man försöker uppnå eller yttre bestraffningar man försöker undvika. Mål kan
också uppkomma genom interaktion mellan människan och hennes omvärld (ibid).

Inre motivation

Med inre motivation menas att målen finns inom en människa i form av behov som ska
tillfredställas, känslor som ska följas och potentiella resurser som kan utvecklas. Stensmo
(1997) skiljer mellan bristbehov vilkas tillfredsställande är nödvändiga för människans
överlevnad och välbefinnande och utvecklingsbehov vilkas tillfredsställande utvecklar
människans potentiella resurser. Till de förstnämnda hör de fysiologiska behoven och
behoven av säkerhet/trygghet och kärlek/gemenskap. Till de senare hör behoven av
självkänsla och självförverkligande (ibid). Glasser (1996) säger att grundläggande för
motivationen är att människan ständigt försöker tillfredställa sina basbehov. Den inre
motivationens förklaring till människans beteende är att hon alltid väljer att göra det som för
tillfället är det mest tillfredsställande. Dysthe (2003) antyder att den inre motivationen gör att
barn är naturligt motiverade för att lära något nytt när de bara får hålla på med aktiviteter på
olika områden. Barn blir också motiverade för att lära sig något nytt när de upplever saker
som inte stämmer med vad de förväntar sig eller har lärt sig tidigare.
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Yttre motivation

Med yttre motivation menas att målen finns i den omgivande miljön. Det är framför allt inom
B. Frederic Skinners operanta beteende teori som man studerat hur olika typer av belöningar
och bestraffningar verkar som motivation i mänskligt beteende. Grundtanken i Skinners
operanta beteendeteori är att någon till exempel en lärare kan förmå någon annan (en elev) att
bete sig målinriktat (önskvärt beteende) genom arrangemang i den omgivande miljön. Det
som Skinner framför allt har intresserat sig för är objekt eller händelser i miljön som kan
verka som förstärkare av mänskligt beteende. En förstärkare är något som har belöningsvärde,
endera genom att vara något positivt som tillkommer ett viss beteende eller något negativt
som försvinner. Belöningar är konsekvenser som ökar sannolikheten för ett visst beteende
(Stensmo, 1997). Dysthe (2003) hävdar att elever får yttre motivation i form av belöning och
bestraffning. På det sättet förstärks eller försvagas sambandet mellan en viss typ av beteende
och inlärning.

Skolverkets rapport nationella kvalitetsgranskningar 2001-2002 visar att det framtida värdet
av skolan inte helt täcker begreppet yttre motivation. Till det senare hör också att bli
motiverad av kortsiktiga belöningar från andra. Den sociala prestige, som följer med att
lyckas, värdesätts mer än själva lärandet och behärskandet av något i sig, vilket istället hör till
den inre motivationens kännetecken. Både den inre och yttre motivationen är starka
drivkrafter, men den yttre är mer utsatt om man inte lyckas prestera som förväntat. För en
individ med huvudsaklig inre motivation ger misslyckande framförallt information om hur
man ska lyckas bättre nästa gång. För individen med huvudsaklig yttre motivation ger
misslyckandet en upplevelse av socialt nederlag, vilket i värsta fall kan slå mot
självvärderingen i stort. Vissa forskare anser att den inre motivationen regelmässigt är
effektivare än den yttre och att individer tenderar att välja den ena framför den andra. Men det
finns också studier som hävdar att inre och yttre motiv kan vara komplementära och att
undervisning kan vara effektiv genom att låta dem samspela.

Uthållighet hos människor kan fås genom både inre och yttre motivation. Den har starka
samband med både intresse och värde. Samspelet mellan intresse och uthållighet inom den
inre motivationen kan vara intimt och upplevas som lust. Känsloupplevelsen som man får när
man tillfredsställer sitt behov att behärska något kan vara belönande i sig. Det kallas även
”flöde”. Det kännetecknas av att människor blir hårt fokuserade och uppslukade av sin
aktivitet. Då förlorar man lätt uppfattningen om tid och rum. För att uppnå ett sådant stadium,
då ansträngningen inte känns, måste man ofta gå igenom en fas av ansträngning som känns.
Då måste man bli lugn och koncentrerad för att kunna fokusera intensivt på uppgiften. Här
måste intresset samspela med uthålligheten. Intensitet i motivationsflödet varierar från uppgift
till uppgift som en funktion av förhållandet mellan utmaningen i uppgiften och den uppnådda
färdigheten. Allt för enkla uppgifter utmanar inte, flödet stryps och ersätts av en uttråkad
attityd. Allt för svåra uppgifter stryper också flödet och vänder känsloläget till ängslan. Men
typiskt är att den individ som lärt sig uppnå flödet, också blir allt bättre att välja utmaningar
och hela tiden öka dem lagom mycket. Det är en fråga om inlärning i sig, man kan öva upp
förmågan att uppnå flödet (Skolverkets rapport nationella kvalitetsgranskningar, 2001-2002).
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Interaktiv motivation

Med interaktiv motivation menas att motivation formas i ett samspel mellan en situation och
en person. En tidig ansats inom interaktiv motivationsteori var Kurt Lewins fältteori. Enligt
Lewin verkar människan i ett fält där krafter strävar i olika riktningar: mot olika, mål med
olika typer av målkonflikter som följd. Vilka mål som blir dominerande beror av tidigare
erfarenheter av framgång eller misslyckande. En persons ansträngning att nå ett mål, är en
kombination av målets värde och förväntan om att lyckas eller misslyckas att nå målet.
Förväntan om framgång är beroende av en persons tidigare erfarenheter av framgång eller
misslyckande och uppfattningen av den egna kapaciteten i den aktuella situationen. Värdet av
framgång beror på hur viktigt ett mål är för en person och dennes omvärld (Stensmo, 1997).
Dysthe (2003) menar att både hemmiljö och klassen påverkar motivationen. Det blir
avgörande att skapa en klasskultur där lärandet värdesätts av alla, inte bara läraren.

Prestations motivation

Erfarenheter av framgång respektive misslyckande är centrala i prestationsmotivationen –
strävan efter att utföra en uppgift väl i förhållande till någon kvalitetsnorm. Kvaliteten i
människors prestationer är ett resultat av omvärldens krav och förväntningar. Starka
respektive svaga prestationer beror på olikheter i uppfostran och kulturmönster.
Prestationsmotivationen är sammansatt av två komponenter: lusten att ta itu med en uppgift
och rädslan att misslyckas. I varje situation där en människa vet att hennes prestation kan
värderas gör hon en handlingskalkyl utifrån möjligheten och lusten att lyckas och möjligheten
och rädslan för att misslyckas. Den högsta prestationsmotivationen finns vid medelsvåra
uppgifter. I en för lätt eller rutinbetonad uppgift finns liten lust att ta itu med uppgiften. I en
för svår uppgift hålls prestationen tillbaka av rädslan för att misslyckas (Stensmo, 1997).

I en studie av effekter av lärares förväntningar på elevers prestationer visar det sig att elever
som var lika i utgångsläget presterade olika beroende av lärarnas olika förväntningar.
Eleverna gjorde lärarens förväntningar på dem till sin egen uppfattning om sig själva och
presterade därefter. Detta är ett exempel på hur prestationsmotivation formas i samspelet
mellan lärare och elever (ibid).

Attributionsteorin

Attribution innebär att människor tillskriver sig själva eller andra olika avsikter, egenskaper
och beteenden. Människors orsaksförklaringar till prestationer som leder till framgång
respektive misslyckande kan grupperas i tre dimensioner: läge, stabilitet och ansvarighet. Med
läge menas att människor förklarar en viss prestation med hänvisning till inre orsaker
(förmåga, ansträngning, vilja) respektive yttre orsaker (en uppgifts svårighetsgrad, hjälp från
andra, tur/otur). Med stabilitet avses om förklaringar hänvisar till något som är stabilt över tid.
Med ansvar menas att människan själv har ansvar för prestationen eller om
framgång/misslyckanden kan tillskrivas omständigheter som hon saknar kontroll över (ibid).

Hur kan lärare hjälpa elever att motiveras?

Jenner (2004) menar på att det är viktigt i motivationsarbete att pedagogen har förståelse för
vad dålig självkänsla är och vad rader av misslyckanden kan innebära. Motivationsarbete
förutsätter att pedagogen är öppen och engagerad, samt har en positiv syn på sina elever och
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en öppen och lyssnande hållning. Detta kräver att pedagogen kan reflektera över sitt arbete i
olika avseenden. Det fordras att pedagogen förmår att öppet och kritiskt reflektera över sitt
arbete, vad man gjort och inte gjort. För detta behövs tid för reflektion och en positiv och
öppen anda på arbetsplatsen. Motivation och motivationsarbete är en fråga om bemötande.
Motivation är inte en egenskap hos individen, utan en följd av de erfarenheter man gjort och
det bemötande man får. För den som har ansvar för motivationsarbetet gäller det att ha en
förståelse för vad dålig självkänsla och många misslyckanden kan innebära. Grunden för det
pedagogiska mötet är den relation som finns mellan pedagogen och eleven. Det har stor
betydelse hur och på vilket sätt eleven blir sedd av pedagogen. Just därför är pedagogens
agerande av särskild betydelse. Det handlar om att bli respekterad för den man är och om att
inte få sin självkänsla hotad eller kränkt i en sårbar situation. Ett gott bemötande är basen för
motivationsarbetet. Det gäller att försöka väcka elevernas inre nyfikenhet kring sitt eget
fungerande. Detta kan göras genom att kartlägga elevens optimala inlärningssituation; vilka
förutsättningar som krävs för att må bra i en inlärningssituation och för att kunna ta till sig
kunskap.

Annerstedt (1990) menar att grundförutsättningen för att man ska lyckas som lärare är att man
tycker om barn och har förståelse för individuella differenser. Att tycka om idrott är en
nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för att lyckas som idrottslärare och för att kunna
motivera och engagera eleverna med idrott som medel. Idrottslärarkvalifikationer som en
idrottslärare bör ha är flexibilitet, kreativitet och fantasi. En idrottslärare bör vara mycket
”bred”. Det gäller att kunna anpassa planering och undervisning efter elevernas behov samt
ramfaktorer.

Vänta sig det bästa av de människor de leder

Pedagogens förväntningar har en avgörande betydelse när det gäller att skapa och
vidmakthålla elevens motivation. Positiva förväntningar leder till goda resultat, negativa
förväntningar till dåliga resultat. I dialog med elever ska man undersöka vad som är
problemet i en uppkommen svår situation och hjälpa eleven att sätta ord på sina svårigheter
(Jenner, 2004).

Genom att anta en positiv attityd gentemot elever och koncentrera sig på deras starka sidor får
läraren dem att ta vara på deras goda egenskaper, vilket gör att deras beteende blir bättre.
Tonfall, uttryckssätt, beröring och kroppsspråk kan vara medel som lärare kommunicerar sina
förväntningar till elever. Sådan kommunikation kan hjälpa ett barn att förändra sin
uppfattning om sig själv. Djupt inne i varje människas hjärta finns det en längtan efter att
åstadkomma någonting, att vara någon. Det är en underbar utgångspunkt för den som skall
försöka motivera. Om lärare tar tag i denna längtan och visar att hon tror på elevernas framtid
kommer eleverna att göra nästan vad som helst för att leva upp till lärarens förväntningar
(McGinnis, 1992).

Stimulera engagemang och ansträngning

Elevernas engagemang och ansträngning stimuleras, om de delar skolans och personalens mål
för verksamheten, d.v.s. att de har en gemensam uppfattning om skolans samhällsuppdrag
 Eleverna måste vara delaktiga i målsättningsdiskussioner och utformandet av arbetsplaner.
Genom sin medverkan blir eleverna varse vart skola och undervisning är ”på väg” och känner
ansvar för mål och vägar att nå dessa kunskap om vart skola och undervisning är på väg och
känner ansvar för mål och vägar att nå dessa (Stensmo 1997 s. 104).
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Elevernas engagemang och ansträngning stimuleras också av goda relationer mellan personal
och elever. Personalen måste uppmuntra samarbete mellan personal och elever och eleverna
emellan (ibid).

Bygga in en krisberedskap i gruppen

Stensmo (1997) säger att sociala konflikter måste kunna hanteras av personal och elever.
McGinnis (1992) finner att ett av sätten för att hålla en grupp starkt motiverad är att ge
människor möjlighet att ventilera sin klagan och ilska. Som ledare innebär det att man måste
använda kraft till att lyssna in andra människors klagan.

Tänka sig in i vad den andra människan behöver

För att stärka undervisningsbetingelser säger Stensmo (1997) att det krävs att läraren anpassar
undervisningen till elevernas behov och förutsättningar. Varje elev har individuella behov,
intressen och talanger. Personalen måste vara uppmärksam och flexibel för att ta tillvara
dessa. Med utgångspunkt från elevens behov och intressen kan läraren gruppera eleverna.
Elever med goda förutsättningar och stark prestationsmotivation föredrar att arbeta
självständigt och ta ansvar för det egna lärande Elever med mindre goda förutsättningar och
som är ängsliga och har låg självkänsla föredrar att läraren ger direktiv och regelbundet
bekräftar elevernas framsteg.

Tillåta misslyckande

Jenner (2004) hävdar att gott lärande sammanfaller med en trygg och säker klassrumsmiljö.
Därför måste det skapas ett klassrumsklimat där inga elever känner sig utsatta eller hotade och
kan tillåtas göra misstag utan att deras självkänsla hotas. De måste också kunna anta
utmaningar och pröva nya grepp. McGinnis (1992) säger att det bästa sättet för att övertyga en
grupp att det är accepterat med misslyckande, är att låta gruppen se ledaren misslyckas och
det sätt den hanterar det. Jenner (2004) påstår att ur motivationssynpunkt är det av betydelse
hur eleven själv ser på sina möjligheter i olika avseenden och hur han/hon tolkar framgångar
och misslyckanden. En del lägger misslyckanden på sig själva utan att våga tro på
framgångar. Det är också av betydelse vilka tolkningar som pedagogen gör och de
förväntningar som finns. Om pedagogen har negativa förväntningar och bara förväntar sig
misslyckanden, kommer detta att styra tolkningarna i en viss riktning, jämfört med om
pedagogen har positiva förväntningar och därmed är beredd att granska sitt eget handlande.

Uppmärksamma och beröm prestationer

McGinnis (1992) hävdar att konsten att ge beröm är en oumbärlig konst för en lärare. Han
rekommenderar förstärkning av speciella beteenden. Han tycker till exempel att lärare ska
ringa föräldrar till barn som får utmärkta resultat eller blivit märkbart bättre och inte bara till
dem som har barn som inte lyckats så bra.

För att stödja individer och grupper säger Jenner (2004) att lärare kan använda sig av
prestationshöjande incitament såsom muntligt beröm. Alla elever måste få uppmärksamhet
och erkännande av att deras ansträngningar är värdefulla. Lärarens klassrumsbeteende måste
befrämja elevernas positiva självbild. Varje elev måste uppmuntras och uppleva framgång och
kompetens åtminstone inom något område. Dysthe (2003) betonar också vikten av att skapa i
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interaktioner och miljöer där individen känner sig accepterad,  och på ett positivt sätt kan
forma den lärandes identitet bland annat genom att eleven känner sig uppskattad både som
någon som kan något och som någon som kan betyda något för andra. Att delta i och bli
uppskattad i en grupp ger motivation för fortsatt lärande.

Stensmo (1997) säger att regelbunden återkoppling är en förutsättning för gott lärande.
Eleverna måste bli sedda och få bekräftelse på sitt lärande och sina prestationer. Återkoppling
kan ges genom att en elevs lärande och prestationer sätts i relation till ett uppsatt mål eller
genom att en elevs aktuella prestation jämförs med dennes tidigare prestationer.

Använda förebilder för att uppmuntra till framgång

Stensmo (1997) menar att fostran av klassrumsklimat och god moral befrämjas av utmaningar
och ansvarstagande. Ett gott klassrumsklimat och en god moral upprätthålls av positiva
attityder. Läraren är en modell för sina elever och om denne är positiv och entusiastisk smittar
det av sig på klassen. McGinnis (1992) säger att en stark motivation kan vara att läraren
berättar om framgångsrika elever och idrottsmän som gått på skolan tidigare

Grundläggande psykiska behov i idrottsämnet

Engström och Redelius (2002) hävdar att idrottsämnet inte enbart skall tjäna den fysiskt
hälsoinriktade och motoriska utvecklingen utan även den personlighetsmässiga. Detta innebär
att eleverna skall kunna tillgodose sina grundläggande psykiska behov utan att det sker på
någon annans bekostnad. För att detta skall kunna ske måste vissa universella värden och
personliga dygder hos eleven aktivt och medvetet stimuleras. En sådan målsättning innebär att
aktivitetsområden, övningar och undervisningsmetoder bedöms ur detta perspektiv. Det är
fyra aspekter som är viktiga: lärarens förhållningssätt och målsättning, val av aktiviteter, val
av undervisningsmetoder och elevens utvecklingsnivå. I och med att eleverna gör framsteg
och upplever sin egen förmåga tillfredsställs exempelvis behovet av en positiv självkänsla,
förutsatt att konkurrenstänkandet tonas ned angående jämförelser av prestationer. De
grundläggande behoven av sammanhang och struktur förväntas kunna tillfredsställas genom
lärarens arbets-, lednings- och förhållningssätt. Detta innebär att eleverna upplever ett
sammanhang i planeringen av olika aktiviteter. Lärarens förhållningssätt är även avgörande
för möjligheten att tillgodose behovet av värde. Det handlar om lärarens förmåga att vara
exempelvis inkännande, lyssnande och vänlig, oberoende av elevernas motoriska begåvning. I
fråga om meningsfullhet, det fjärde grundläggande psykiska behovet, beror dess
tillfredsställande till stor del på övningarnas inneboende intressestimulerande kraft, såväl som
på deras förmåga att stimulera de två första grundläggande psykiska behoven. Glasser (1996)
hävdar att elever som inte vill delta i undervisningen, gör detta för att undervisningen inte
tillgodoser deras behov.

Engström och Redelius (2002) menar att för att kunna analysera kroppsövning i ljuset av
individens behov av positiv självupplevelse måste hänsyn tas till elevens utvecklingsnivå. För
barn mellan 6-13 år är det lämpligt att välja redskapsgymnastik, därför att i dessa åldrar är det
gynnsamma möjligheter at lära sig koordinationskrävande rörelser och på så sätt utveckla en
positiv syn på den egna förmågan. Dessa moment innebär inte någon tävlingssituation, men
kan ändå upplevas som intressanta utmaningar. Läraren skall inte ge en exponering av de
elever som inte har så lätt för sig. Detta kan skapa ångest hos dessa elever. Tid måste ges så
att var och en av eleverna, på sin respektive nivå, får den tid till träning de behöver så att vissa
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framsteg kan nås. Genom att lära sig nya rörelser, förbättra sin koordination och sina
personliga resultat kan personliga tillfredsställelser tillgodoses och den positiva
självupplevelsen stärkas. Spel och lekar är utomordentliga aktiviteter för kroppsövningar som
stimulerar till samhörighet. Tävlingsmomentet är inte det viktiga, utan det centrala är glädjen
och samhörigheten att övningarna kan utföras i gemenskap. Dans, musik och fristående
gymnastik bör ha stor plats och utformas till elevernas utvecklingsnivå. I syfte att stimulera de
grundläggande behoven bör ett arbetssätt eftersträvas som i största möjliga mån lägger ett
ansvar på eleven. Detta kan gälla ansvar för material, ansvar för uppvärmning och ledning av
visst lektionsinnehåll med mera. Att förväntas kunna ta ett ansvar innebär att bli sedd som
någon som har kompetens och värde.

Det är viktigt att arbetet med eleverna utgår från teorin om de grundläggande psykiska
behoven och att se kroppsövning som ett medel att harmoniskt utveckla väsentliga egenskaper
i deras personlighet. Målsättningen blir i så fall tydlig – idrottsaktiviteterna handlar inte om
att efterlikna idrottsrörelsens verksamhet eller att duka upp det ”idrottsliga smörgåsbordet”.
Inte heller inskränker sig målet till att eleverna skall ”ha kul” eller ”att få röra sig”. I synsättet
på den enskilde eleven bör påpekas att läraren/ledaren ständigt bör vara medveten om barnets
behov av att tillgodose de grundläggande psykiska behoven. Därav följer förståelsen för
vikten av uppmuntran, att eleverna skall känna sig ”sedda” av läraren och bemötas som
enskilda individer. Det måste finnas struktur och sammanhang i undervisningen och en insikt
om att eleverna kan utvecklas i en rad olika avseenden genom kroppsövning – och att det är
den vuxnes uppgift att stimulera en sådan utveckling (Engström & Redelius, 2002).

Om samhället gav stöd till en utveckling av barn- och ungdomsidrotten utanför skolan, utifrån
dessa tankar, skulle det innebära en viss förändring. Prestationsmomentet,
tävlingsinriktningen och vikten av specialisering skulle tonas ned. Bidragsmedel skulle kunna
styras till verksamheter som har en målsättning utifrån ovan beskrivna tankar. Med sådan
inriktning kommer spontanidrotten att stimuleras och barn och ungdomar får eget ansvar för
sina fritidsaktiviteter. I dag styrs de av vuxna till aktiviteter som präglas av tävlingar och
prestationer (Engström & Redelius, 2002).

Tidigare forskning

I en studie om fysisk aktivitet, matvanor, övervikt och självkänsla bland ungdomar deltog
4188 ungdomar. 11,2 % av flickorna och 14.5% av pojkarna var överviktiga medan 3,3 %
respektive 3,7 % var feta. Var fjärde pojke och var tredje flicka uppnådde inte den
rekommenderade nivå av fysisk aktivitet (Folkhälsoinstitutet, 2004).

År 1998 var över 2,5 miljoner svenskar i åldrarna 16-74 år överviktiga, och av dessa var en
halv miljon feta (Folkhälsoinstitutet, 2004).

Söderlund (2004) skriver att det är viktigt att skolan inte bara når ut till de elever som redan är
idrottsintresserade, utan även till dem som är fysiskt inaktiva och på ett positivt sätt. Risken
finns annars att eleverna istället får en ökad motvilja till fysisk aktivitet, vilket kan leda till
fysisk ohälsa senare i livet.

I Kristoffersson & Nilssons (1998) studie om lärarens roll som motivator framgick vikten av
att skapa en trygg miljö för positiv inlärning. En annan faktor är att eleverna tar eget ansvar.



13

Det är positivt för utvecklandet av en inre motivation. Även lärarens entusiasm har stor
betydelse för elevernas motivation.

Björnfot (1998) hävdar i sin studie om idrottsundervisning för barn och ungdomar med
övervikt, att det gäller att försöka hitta individuella krav för varje enskild elev som är
överviktig för att kunna stimulera och upprätthålla elevens motivation. Nivån bör ligga så att
eleverna känner att det är möjligt att göra framsteg och lyckas med de olika momenten inom
ämnet. Lärare bör stimulera de kraftiga barnen extra mycket till att bedriva speciellt lämpade
aktiviteter såsom simning, vattengymnastik, längdskidåkning där chansen att lyckas torde
vara störst och risken för avskräckande, upplevelser och skador minst. Studien visade också
att undervisning för överviktiga barn i regel brukar gå bra om läraren uppmuntrar dem och
ställer realistiska krav. Kraven och målen bör vara noggrant genomtänkta och upprättade i
samförstånd med eleverna ifråga. Kraven får barnen att utvecklas. När det gäller
idrottsundervisning för barn med övervikt är det viktigt att läraren är lyhörd för elevens
önskemål och är uppmärksam på dennes motivation för idrottsaktiviteter. En risk kan vara att
idrottslärarens krav är för höga och de överviktiga barnen kommer att förknippa idrottsämnet
med negativa upplevelser.

Engström (1999) redovisar i sin studie att ”idrottsintresse” i 15-årsåldern är signifikant
relaterade till motionsutövning vid 41 års ålder. Av resultatet framgick att det högsta
sambandet erhölls för betyget i ämnet gymnastik i årskurs 8 och motionsvanor 26 år senare.
Chansen att vara aktiv med motion vid 41 års ålder var ungefär fyra gånger större bland dem
som hade betyget 5 i gymnastik i åk 8 än dem som hade betyget 1.

I Engströms undersökning framkom att de undersökta personerna som tidigt fick en positiv
erfarenhet av idrott hade en högre psykologisk beredskap för deltagande i motionsaktiviteter
som vuxna (Engström, 1999).

Engströms undersökning visar också varför 41-åringar ägnar sig åt motion. Motiven är av
nästan enbart hälso- och rekreationsskäl. Att nå hälsa och fysisk kapacitet är ett viktigt skäl
för många att ägna sig åt motion. En stor grupp finner det också betydelsefullt att
motionsövningen ska ge tillfälle till naturupplevelser och avkoppling. Vissa kategorier ägnar
sig år fysisk träning för att förbättra sina personliga egenskaper eller sitt utseende (Engström,
1999).

Engström och Redelius (2002) skriver att i medelåldern har motionsaktiviteter och
rekreationsverksamheter av friluftskaraktär, en annan innebörd än vad som var aktuellt under
uppväxtåren. I medelåldern krävs det andra förhållningssätt, kunskaper och färdigheter för att
vara aktiv än vad som var fallet under uppväxtåren. Detta förklarar det bristande sambandet
mellan idrottslig verksamhet under ungdomsåren och motionsvanor i medelåldern. Engström
och Redelius (2002) drar slutsatsen att inlärningsmöjligheterna i skolan måste breddas och
fördjupas. Det gäller framför allt sådana grundläggande kunskaper och färdigheter som utgör
nödvändiga förutsättningar för ett aktivt deltagande i skilda motionsformer och
friluftsaktiviteter. Genom att öka möjligheterna för så många som möjligt att finna någon
aktivitet inom kroppsövningsområdet, som tilltalar just dem, skulle fler bli fysiskt aktiva.

Ericsson (2003) visar i sin studie att för att kunna nå målet i idrottsämnet och att stimulera
eleverna till en hälsofrämjande livsstil och ökad fysisk aktivitet på fritiden samt efter avslutad
skolgång, är det av yttersta vikt att elevernas upplevelse av skolans idrottsämne blir så positiv
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och full av rörelseglädje som möjligt. Ericson menar att det kan vara svårt som lärare att
skapa motivation till fysisk aktivitet för elever som inte har de bästa motoriska
förutsättningarna. Då krävs goda kunskaper om och erfarenhet av hur man metodiskt kan
stimulera barns motoriska utveckling.
Ericsson menar vidare att ökad tid till fysisk aktivitet leder till positiva effekter på elevers
skolprestationer i svenska och matematik, särskilt gällande skrivförmåga och läsförmåga samt
rumsuppfattning och taluppfattning.

Syfte

Ur ett pedagogiskt perspektiv på motivation i idrottsundervisning vill vi i vår studie
undersöka om och hur elever motiveras och stimuleras till ett bestående intresse för
regelbunden fysisk aktivitet.

Frågeställningar:

- Hur skapar idrottslärare motivation hos eleverna på idrottsundervisningen?

- Hur kan man som idrottslärare motivera de elever som på grund av övervikt eller
annan problematik är fysiskt inaktiva?
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Metod

Instrumentering

I denna studie användes en kvalitativ metod. Backman (1998) förklarar att
vetenskapsuppfattningen i kvalitativa metoder är att den omgivande verkligheten betraktas
som en individuell, social och kulturell konstruktion. Det studeras hur människan uppfattar
och tolkar den omgivande verkligheten. I det kvalitativa perspektivet separeras individen från
omvärlden och försöker förklara hur den objektiva verkligheten ser ut och hur den är
konstruerad. Teorier formuleras om verkligheten och intresset riktas mot individen och frågan
ställs hur individen tolkar och formar sin verklighet. Valet av metod grundade vi på vår
uppfattning att upplevelser inte kan mätas, utan endast förstås av de som upplevt det.

Starrin och Svensson (red) (1994) visar på att ett empiristiskt material aldrig kan vara helt
objektivt. Dels sker påverkan från forskaren avseende frågor som undersöks och hur de
tolkas, dels har en tolkning redan skett av de som berättar. Den som tolkar måste ha en
förförståelse i form av språklig och kulturell gemenskap.

Reliabilitet

De reliabilitetsproblem som uppstod i vår studie är bland annat tillförligheten på de
intervjuade. Vi vet inte om informanterna svarade sanningsenligt på våra intervjufrågor. Vår
förförståelse har betydelse då vi i många år läst mycket litteratur och fått breda teoretiska
kunskaper. Detta kan påverka såväl skapandet som tolkandet av texten. Enligt Bell (2000) kan
reliabiliteten påverkas av de intervjuades olika erfarenheter när man frågar efter åsikter. I vår
studie har de intervjuade olika erfarenheter beroende på bakgrund, utbildning och antal år i
yrket. Ytterligare en reliabilitetsbrist var att alla inte blivit intervjuade av samma person,
eftersom vi delade på intervjuerna. Vid intervjuerna inträffade olika yttre omständigheter så
som avbrott av elever, lärare, vaktmästare och telefon.

Validitet

Validitet handlar om att mäta det man verkligen avser att mäta (Kvale 1997). Urvalet har stor
betydelse för validiteten, det vill säga valet av yrkeskategori. Därför valde vi att intervjua
lärare som undervisar i idrott. Om vi intervjuat lärare som inte undervisar i idrottsämnet,
torde intervjusvaren sett annorlunda ut. I undersökningar som bygger på mindre antal
intervjuer framträder det subjektiva (Kvale, 1997). Enligt Kvale handlar validiteten i
intervjusituationen om tillförlitligheten hos intervjupersonernas rapporter och kvaliteten i
själva intervjun där det bör ingå att ifrågasätta meningen i det som sägs och ständigt
kontrollera den erhållna informationen. Vi är inte erfarna forskare och har därför intagit en
självkritisk ståndpunkt. För att öka kvaliteten på intervjuerna genomförde vi ett antal
pilotintervjuer och vi hade också möjlighet att återkomma till informanterna om vi fick
dubbeltydiga svar.

Förberedelse

Det första steget i vår forskningsprocess var att bestämma undersökningsområde. Utifrån vårt
valda område hämtade vi kunskap från vad andra tidigare skrivit om ämnet, från böcker,
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artiklar och Internet. Vi har också tagit del av styrdokumenten Lpo 94 och kursplanen för
Idrott och hälsa. När vi skaffat oss en överblick över den kunskap vi inhämtat formulerade vi
syfte och frågeställningar. Därefter skrev vi vår bakgrund. Den innefattar idrottsämnets
utveckling genom tiderna, samhällets perspektiv på folkhälsan, vad motivation är, hur elever
kan motiveras och tidigare forskning.

Etik

I alla studier där människor är inblandade måste etiska frågor beaktas. När vi kontaktade
informanterna tydliggjorde vi att allt material skulle behandlas konfidentiellt. Alla
bandinspelningar skulle förstöras efter intervjuerna och alla personer och skolor
avidentifieras. Vi informerade informanterna att olika tolkningar kan fås av empirin. Vår
tolkning kan skilja sig från deras likväl som att deras individuella tolkningar kan vara olika.

Urval

Våra urvalskriterier var att lärarna undervisar i ämnet idrott och hälsa i åldrarna F-6. Vi valde
lärare som arbetar i dessa åldersgrupper för att vi i framtiden kommer att undervisa elever i
dessa åldrar och har erfarenheter kring problematiken med omotiverade elever på
idrottsundervisningen. Vi valde sju lärare som arbetet olika många år i yrket för att eventuellt
kunna se på skillnader. Sju lärare tyckte vi var ett lämpligt urval därför om urvalet är för stort
går det inte att göra några mer ingående tolkningar av intervjuerna. Vår princip för urvalet var
att vi utnyttjade kontakter främst från vår verksamhetsförlagda utbildning, där det arbetar
lärare med god kunskap inom ämnet. Vi fick ett bortfall på grund av den tilltänkta läraren som
skulle intervjuas, avböjde intervjun flera gånger med hänvisning till tidsbrist.

Utgångspunkten var att genomföra studien på fyra olika grundskolor. Vi valde skolor belägna
i stads- och landsbygd kring en större stad i Norrland. Lärarna kontaktades via telefon och
mail. Vi berättade om studiens syfte, metoder och genomförande och bestämde tid och plats
när intervjuerna kunde ske. I mailen bifogade vi ett underlag, där informanterna kunde läsa
om olika motivationsteorier för att vara förberedda inför intervjun. Alla var positiva till att
delta.

I vår studie är namnen på deltagarna fingerade. Lärarna benämns Birgitta, Margareta, Peter,
Johan, Emma och Olof.

Birgitta är 63 år och har arbetat som idrottslärare i 27 år, varav 23 på skolan där hon nu
arbetar. Birgitta examinerades 1968. Hennes utbildning bestod av en 2-årig idrottsutbildning,
med studier även förlagd på lördagar. Birgitta undervisar i åren 3-6.

Margareta är 44 år och har arbetat som lärare i 14 år, varav 8 år på nuvarande skola. Hon
examinerades 1986. Hon gick gamla lågstadielärarutbildningen med tillval idrott. Margareta
undervisar i åren F-2.

Peter är 36 år och har arbetat som förskollärare i 5 år och som fritidspedagog i 14 år. I tre år
har han undervisat i idrott. Detta kombinerar han med sitt arbete som fritidspedagog. Peter
undervisar elever i åren 1-3.

Johan är 30 år och har arbetat som lärare i 6,5 år. Han är utbildad Sv/So lärare med idrott som
tillval. Han examinerades 1997. Nu arbetar han enbart som idrottslärare i åren 3-6. Han har
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även specialidrott i åren 1-6.
Emma är 27 år och har arbetat som lärare i 5 år. Hon är utbildad Ma/No lärare med tillval
idrott. Hon examinerades år 2000. Idag arbetar hon som klasslärare och idrottslärare. Hon
undervisar i åren 3-6.

Olof är 37 år och har arbetat som lärare i 10 år. Han är utbildad Ma/No lärare med tillval
idrott. Olof examinerades år 1994. Nu arbetar han som klasslärare och idrottslärare.

Datainsamlingsmetod

Den forskningsmetod vi använde oss av var intervju, för att vi genom intervju anser att vi bäst
kan få svar på vår problemformulering. Vi vill med våra intervjuer få reda på hur lärare
motiverar sina elever i idrottsundervisningen och vilka pedagogiska metoder de använder sig
av som motivatörer. Se intervjufrågor (Bilaga.1).

Enligt Johanson & Svedner (1998) ger en intervju de bästa förutsättningarna att erhålla den
information man vanligen söker vid examensarbeten inom lärarutbildningen. Intervjuer ger
information om lärarens syn på undervisning, förhållningssätt, målsättningar och planering.
Intervjun ger rätt använd kunskap som är direkt översättbar till läraryrket. Syftet med vår
studie var att få de som intervjuades att ge så uttömmande svar som möjligt. Vi anpassade vår
intervju så att de intervjuade skulle berätta så mycket som möjligt om sitt synsätt, sina
erfarenheter eller sin inställning till vårt problemområde.

Vi valde kvalitativa intervjuer, vilket enligt Kvale (1997) betyder att forskaren försöker
beskriva och förstå fenomen i den intervjuades livsvärld. Vi använde en halvstrukturerad
intervju, vilket innebär att den varken är ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat
frågeformulär. Intervjun genomfördes genom en intervjuguide, vilken koncentreras till vissa
teman (ibid). Detta medförde att vi hade möjlighet att ställa följdfrågor.

Vi valde att spela in våra intervjuer på band. Enligt Johansson och Svedner (1998) är
bandinspelning bra därför att pauseringar, tonfall och avbrutna meningar kan vara viktiga för
att förstå vad som sägs och det kan vara svårt att hinna anteckna allt som sägs.

Genomförande av intervju

Med fokus på motivation ur ett pedagogiskt perspektiv i idrottsundervisning genomfördes
intervjuerna under två veckor. Intervjuerna planerades med respektive informant. Fyra
intervjuer genomfördes på deras planeringstid och två intervjuer genomfördes på rast. Tre av
intervjuerna skedde i lärarrum, två i ett grupprum och en i ett klassrum. Vi hade tillgång till
rummen i god tid innan och kunde därmed kontrollera att bandspelaren fungerade och
samtidigt förbereda oss. Ett kort samtal föregick intervjuerna för att försöka avdramatisera
och skapa stämning. Vi informerade också om intervjuernas innehåll, ungefärlig längd (cirka
45 min) och påpekade att inte stressa fram svar utan ta sig tid och fundera. På grund av
avsaknad av avskild lokal skedde två intervjuer i ett litet lärarrum, där vi blev avbrutna av
personal, elev och telefon. Dessa avbrott upplevdes som störande.

Efter genomförda intervjuer sammanställde vi intervjusvaren genom att avlyssna våra
bandinspelningar och utgå från våra skriftliga anteckningar från intervjuerna. För att få ett
överskådligt resultat, sammanställdes intervjusvaren genom kategorisering.  Därefter förde vi
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en diskussion med en kortfattad sammanställning av undersökningens resultat, där
frågeställningarna besvarades. Vi redogjorde också våra egna slutsatser av resultatet liksom
nya insikter och frågeställningar som väcktes hos oss under studiens genomförande. I vår
studie har vi ett begränsat materiel, men vi har hittat vissa tendenser som är likartade bland
informanterna.
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Resultat

Intervjuerna kategoriseras här utifrån de intervjufrågor som vi ställde till informanterna.
Några frågor som är likartade har vi satt ihop under samma rubrik. Denna kategorisering gör
vi för att resultatet ska vara överskådligt. Informanterna citeras med kursiv stil.

Idrottsundervisningens mål

Här nämner alla informanter att det övergripande målet med deras idrottsundervisning är att
alla elever ska tycka det är roligt med idrott och få möjlighet att röra på sig. ”Som
idrottslärare är det min uppgift att se till att så långt det går få alla att tycka det är roligt med
idrott och skapa rörelseglädje hos alla.” (Margareta) Emma har som mål att elever som har
goda kunskaper inom ämnet, ska få utveckla dessa kunskaper och inte underpresteras. Hon
menar att undervisningen varken ska vara för lätt eller för svår för eleven. Elever som har
mindre goda kunskaper inom ämnet ska få stärka och utveckla dessa. Ytterligare mål som
Margareta pekar på är att barnen ska röra sig mycket och att idrottsundervisningen ska ge
barnen möjligheter att träna på grundrörelser som de inte tränar på fritiden i deras fria lek.
Idrottsundervisningen ska vara varierad med olika aktiviteter. Olof beskriver att alla elever
ska var delaktiga. Johan och Birgitta nämner att eleverna ska få prova på många olika idrotter.

Svårigheter att nå målen

Alla framhåller svårigheten med att vara ensam idrottslärare.

 ”Det är svårt när gruppen vill olika saker, är man två lärare kan man ha olika
aktiviteter samtidigt” (Margareta). ”Som ensam lärare är det svårt att ägna sig åt
enskilda elever och samtidigt leda elevgruppen ”(Peter).” Alla elever har olika
idrottskunskaper och det är svårt som ensam idrottslärare tillgodose alla elevers
behov” (Johan). ”Det är stressigt att vara ensam idrottslärare. Det är mycket som
ska uppmärksammas samtidigt” (Birgitta).

Birgitta upplever att det kan vara svårt att nå målet att få elever att träna på aktiviteter som de
inte utövar på fritiden.

”Det kan vara svårt som ensam lärare när en enskild elev behöver extra träning,
man måste då lämna den övriga elevgruppen för att hjälpa den här eleven.  Men det
gäller att få dem att tycka att det är lite roligt i alla fall så att de vill och vågar prova
igen nästa gång” (Emma).

Ett problem menar Peter är att han saknar utbildning i idrott samt förberedelsetid och tid till
efterarbete.

”Jag blev lovad fortbildning i samband med att jag fick erbjudandet att arbeta som
idrottslärare. Detta erbjudande tackade jag ja till, men har än idag inte fått någon
vidareutbildning. En baksida med att blanda in mig som fritidspedagog i
idrottsundervisningen är att jag inte får någon planeringstid för idrotten. Detta
resulterar i att jag inte planerar min undervisning utifrån kursplan och läroplan.
Rektorn måste se till att det finns tid till planering både före och efter idrotten”
(Peter).



20

Olof menar att det är svårt få alla elever att tycka idrott är roligt om elevens inställning sedan
tidigare är att idrott är tråkigt.

Egna kommentarer:

Vi tycker det är oroväckande att alla informanterna framhåller svårigheter med att vara ensam
idrottslärare under lektionstid. Det är ett ämne där många elevers behov ska tillgodoses och
elevernas idrottsfärdigheter är på olika nivåer och det är många aktiviteter samtidigt, vilket
gör att läraren inte kan vara överallt samtidigt. Vi är oroliga över hur det kommer att bli när vi
börjar arbeta som idrottslärare, när vi vet problematiken med att vara ensam idrottslärare.
Tyvärr känner vi oss maktlösa, eftersom vi inte kan styra över resurserna, hur gärna vi än
skulle vilja.

Metoder för att nå målen

Här menar alla informanter att den övergripande metoden för att nå målen i deras
idrottsundervisning är att använda sig av variation i idrottsundervisningen. ”Med variation i
undervisningen hittar för det mesta alla barn någonting som de tycker är roligt och något
som just det enskilda barnet får lyckas med” (Emma). Margareta menar att för att alla barn
ska få lyckas måste man som lärare plocka fram de osäkra barnen, så att de också får lyckas.

”Det gäller att se de osäkra barnens prestationer, till exempel när de vågar gå
balansgång. Då ska man säga; Nu kan du det här! Detta ska sägas extra högt så att
kompisarna hör det. Som lärare är det viktigt att berömma alla elever. Man ska både
berömma de elever som vågar men även de som inte vågar. Till exempel när någon
gör en volt, berömmer man deras hopp. Men även de som inte vågar göra volter är
det viktigt att uppmuntra och berömma deras hopp. Oj; nu gjorde du ett fantastiskt
flygplanshopp! Deras hopp ska bli lika värdefullt och detta kan man påverka som
lärare” (Margareta).

Vidare menar denne informant att för att nå målet att det ska vara roligt på idrotten, bör man
inte ha tävlingsmoment. För då tar man genast bort det roliga. Istället blir det då att man ska
tävla mot varandra till exempel om vem som kan hoppa högst.

Emma uttalar att för att det ska vara roligt för alla, måste det finnas utmaningar även för dem
som är duktiga. Det måste finnas ett stort utbud med många möjligheter. Johan använder sig
av grovmotorisk träning. Han pekar på vikten av att träna grundrörelser. Dessa tränar eleverna
genom lek, bollspel och redskapsbanor, där eleverna väljer sin egen nivå. Här framhåller Olof
och Emma att det är viktigt att eleverna får vara med och planera undervisningen och
bestämma innehållet.

”Alla elever planerar vissa lektioner två och två. De leder själva lektionen som de
har planerat. Då inser eleverna vikten av regler och hur viktigt det är att lyssna på
sina kamrater. Jag ger sedan eleverna feedback där de får veta vad som har varit
bra med lektionen samt vad som kan förbättras till nästa gång” (Olof).

Vad blir elever motiverade av?

Alla informanter uttrycker att barn i åldern 6-12 år ofta är motiverade till ämnet idrott och
hälsa.
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”Barn är motiverade av sig själva. De tycker om att röra sig och har spring i benen. Men i
varje klass finns det någon eller några barn som inte tycker det är roligt med idrott och rörelse.

Det är svårt att hitta medel för att inspirera dessa elever till rörelse” (Margareta).

Här framhåller informanterna vikten av medbestämmande. ”När eleverna får vara med och
planera innehållet på lektionerna, motiveras eleverna eftersom de själva har valt vad de vill
göra.” (Emma) Ytterligare en aspekt som betonas är när eleverna har roligt och känner att de
lyckas med en aktivitet. ”När eleverna innerst inne själva känner att de har lyckats får de
större självförtroende. De ska känna sig nöjda för sin egen skull och för det som de har
presterat och inte för någon annans skull.”  (Margareta) När eleverna provar på aktiviteter
som är lämplig på deras nivå skapas motivation. ”Det ska varken vara för lätt eller för svårt,
det ska vara på gränsen av vad de klarar av” (Peter).

Johan understryker att elever motiveras när de ser vad kompisar gör eller vad läraren gör.
Informanten menar vidare att när eleven ser en kompis utföra en kullerbytta kan han/hon själv
lockas att prova att göra en egen kullerbytta. Johan betonar att motivation skapas när
elevernas kunnande stegras. ”När eleverna ser att deras prestationer har förbättrats, blir de
motiverade av viljan att anta svårare utmaningar” (Johan).

Elever blir inspirerade och motiverade till att röra sig genom roliga lekar uttrycker Margareta

Metoder som idrottslärare använder för att motivera elever

Alla informanter poängterar hur viktigt det är att peppa och berömma alla elever.

”Min uppgift är att peppa elever till att våga försöka. Det är extra viktigt att peppa
de elever som är rädda för att misslyckas, så att de vågar tänja på sina gränser”
(Olof). ”Det är viktigt att vi pedagoger på skolan peppar eleverna genom att ge dem
positiv förstärkning. Vi kan vara de enda som ser elevernas idrottsprestationer.
Hemma kanske det inte finns någon som ser dem” (Peter).

Informanterna uttrycker att det är viktigt att berömma eleverna både under och efter
idrottslektionen.

Emma och Birgitta ger extra idrottstid till elever som behöver mer hjälp med idrotten. ”När
eleverna får extra stöd, vågar de vid ett senare tillfälle utföra aktiviteten tillsammans med den
övriga elevgruppen. De vet nu att de klarar av att utföra aktiviteten och behöver inte vara
rädda för att misslyckas” (Birgitta).

Emma och Olof pekar på vikten av elevkontakt. Genom att prata och vara närvarande med
eleverna uppmärksammas de och synliggörs. Margareta och Johan framhäver vikten av
läraren som inspiratör, positiv och entusiastisk. De anser att en positiv och förväntansfull anda
smittar av sig till eleverna. Johan förklarar för eleverna varför det är bra att kunna vissa
moment. ”Om en balansövning är för svår för ett barn, motiverar jag varför det kan var bra
att kunna balansera. Jag säger att balans är bra att ha när man ska åka skridskor” (Johan).
Emma använder ibland musik under lektionerna. Hon menar att det bidrar till rörelseglädje
och motivation. Att sätta realistiska mål för eleverna, är ytterligare ett sätt för henne att skapa
motivation. Målen ska kunna nås av eleverna och vara förankrade hos dem.

Peter tycker att läraren bör ta reda på vad eleverna har för inre förväntningar och mål. Sedan
skall undervisningen anpassas så att deras mål tillfredsställs. Han menar vidare att det är hans
uppgift att se till att det är ett positivt klimat i klassen, där alla duger som de är och det är
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tillåtet att misslyckas. Det viktiga är att elever vågar försöka. ” Det behövs så lite för att
elever kan bli omotiverade. Det kan räcka med att en elev säger en nedlåtande kommentar till
en annan” (Peter).
För att motivera alla elever framhäver Margareta att det kan vara bra göra två olika
idrottsgrupper beroende på intresse och nivå.

”De elever som är tävlingsinriktade och gillar hårda tag är tillsammans i en grupp.
De som är osäkra och försiktiga bildar en egen grupp. Det bidrar till att de
försiktiga barnen vågar ta mer egna initiativ och undervisningen anpassas efter de
två olika gruppernas förutsättningar. Man måste hela tiden tänka utifrån hur barnen
kan uppleva situationen och det är mycket lättare när man känner barnen”
(Margareta).

Birgitta använder sig av lek som metod för att motivera elever till att röra sig. ”Man kan lura
barnen genom att börja med lekar som de gillar, för att sedan övergå till andra moment som
de är mindre intresserade av” (Birgitta).

Olof har som regel på idrottsundervisningen, att är man ombytt ska man också vara med och
delta i alla aktiviteter.

”För mig existerar det inte att någon elev säger att de inte vill vara med. Jag säger;
Nu ska det här göras och det finns inga andra alternativ. Men givetvis varierar jag
svårighetsgraden på mina aktiviteter utifrån elevernas förutsättningar. Om eleverna
vägrar att delta kontaktar jag föräldrarna” (Olof).

Margareta tvingar ingen elev att delta om de inte vill.

”Jag försöker ha roliga aktiviteter som lockar och inspirerar barnen till att delta. Är
det någon elev som inte vill vara med och sitter och tittar på, väcks dennes elevs
intresse när han/hon ser hur roligt klassen har. Då vill denne elev också vara med”
(Margareta).

Birgitta säger att som lärare är det viktigt att följa med i samhällsutvecklingen. ”Jag går på
kurser och lär mig nya danser som är populära bland dagens elever. Det gör att eleverna
känner igen sig och det skapar motivation” (Birgitta).

Egna kommentarer:

Vi tycker det är väldigt bra att vi ser tendenser av att många lärare använder beröm till elever
för att motivera dem, eftersom vi vet hur betydelsefullt det är. Med positiv förstärkning
skapas en vilja hos eleven att våga ge sig på större utmaningar. Vi anser att beröm leder till att
det skapas ett positivt klimat i klassen, vilket är viktigt för trivsel och inlärning. Det är
fascinerande att det finns benägenheter hos idrottslärare att avsätta extra tid åt elever som är i
behov av det. I samtal med en informant (Birgitta) framgick det att extra tiden som ges till
elever inte är avlönad. Vi är tveksamma om vi kommer att ha möjligheter och ork att
genomföra detta men det är roligt att se att det finns eldsjälar som lägger ned egen tid till att
hjälpa elever.

Svårigheter att motivera elever

Här menar Margareta att det inte finns några svårigheter att motivera elever. Enligt henne
tycker de flesta det är roligt med idrott men hon påpekar att det alltid finns någon eller några i
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varje klass som kan vara svårare att motivera. Det kan bero på till exempel övervikt,
bollrädsla eller koordinationssvårigheter.

Ett problem menar Peter och Emma kan vara när gruppen vill olika saker. ”Vilka ska man
tillgodose när halva gruppen vill spela basket och andra halvan vill ha redskapsbana?”
(Emma).

Ytterligare en svårighet som Emma, Peter, Birgitta och Olof nämner är otillräcklighet.

”Ibland är det svårt att hinna motivera 25 stycken. Någon kan göra sig illa, bli
ledsen eller vägra delta. Då är man fast i den situationen och den övriga
undervisningen kan avstanna. Om man är två lärare kan en hjälpa den som behöver
medan den andra ser till att den övriga undervisningen fortlöper” (Peter).

Emma önskar att klasserna var mindre, så att man kan få mer tid per elev. Genom att ha mer
tid till att prata med varje elev tror hon att de lättare motiveras.

Johan framhåller gruppsammansättningen som viktig för att eleverna ska bli motiverade. ”Om
gruppen har en negativ elev som fungerar som ledare och förebild för den övriga
elevgruppen, bidrar det till att det skapas en negativ stämning i klassen och eleverna tappar
motivationen” (Johan). Han menar vidare att tidigare erfarenheter påverkar motivationen, till
exempel om eleven har varit med om att det är jobbigt att åka skidor, kan det vara svårt att
motivera den eleven till att åka skidor.

En svårighet som Margareta påpekar är att det kan vara svårt att motivera elever innan man
har lärt känna dem och skapat en relation till eleverna. ”Det kan vara svårt att veta vad varje
barn tycker om att göra på idrotten, när olika barn tycker om olika saker” (Margareta).

I början av lektionen är det svårt att aktivera omotiverade elever, säger Birgitta. Hon menar att
det är svårt att få igång aktiveringsenergin. När den är aktiverad, är eleverna oftast med och
deltar i undervisningen.

Fysisk inaktivitet, övervikt och omotiverade elever

Alla informanter menar att läraren bör samtala med elever som är motsträviga och
omotiverade till att delta på idrottsundervisningen. ”Det är viktigt att lyssna och fråga vad
som är orsaken till att eleven inte vill vara med” (Birgitta). Margareta uttrycker att de elever
som är omotiverade också måste få lyckas och känna att de är duktiga. Hon menar vidare att
det gäller att anpassa undervisningen efter dem och fråga vad de vill göra och vad de tycker är
roligt.

”I undervisningen ska jag skapa ett undervisningsklimat där eleverna inte jämför sig
med varandra. Det är viktigt att få barnen att inse att de utför aktiviteterna för sin
egen skull och inte för någon annans.  Det gäller också att lära känna det barn som
är omotiverade och ta reda på vad de behöver för att bli motiverade. Det finns alltid
någon rörelseaktivitet som passar det enskilda barnet” (Margareta).

Alla informanter uttrycker att de vill ha en atmosfär där eleverna ska känna att de vågar
misslyckas. De menar att huvudsaken är att de vågar försöka och att de inte accepterar att
någon skrattar eller retar någon som misslyckas. ”Det är viktigt att själv vara en förebild för
eleverna och både tala om och visa för dem att även jag misslyckas” (Johan).
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När en elev är omotiverad på grund av övervikt eller annan fysisk inaktivitet, ger Birgitta,
Emma och Peter eleven extra tid till att hjälpa den eleven med den aktivitet som den har
problem med.

”Jag försöker hjälpa denna elev att hitta specifika aktiviteter som kan ge ett intresse
av att utövas på fritiden.”(Peter).” Jag låter de elever som är osäkra och därmed
omotiverade på en specifik aktivitet få prova på denna aktivitet när ingen annan ser
på. Med hjälp av mig kan eleven sedan våga utföra denna aktivitet tillsammans med
den övriga klassen” (Birgitta).

Emma pekar på att hon hjälper elever som av olika anledningar är osäkra.

”Vid volleyboll så står jag bakom en elev som jag vet är rädd för bollen. Vi spelar
tillsammans och hela tiden peppar jag eleven. Jag berättar för eleven hur den kan
röra sig för att få tag på bollen. Ifall vi missar bollen, tar jag på mig ansvaret och
säger att det är mitt fel. Detta gör jag för att eleven ska våga försöka ta i bollen”
(Emma).

Olof, Johan och Margareta informanter pekar på vikten av att elever får teoretiska kunskaper
om varför det är viktigt att röra på sig och vad man ska äta för att må bra.

”Jag har teoretiska lektioner om kost och hälsa så eleverna förstår vikten av att röra
på sig. Jag tar upp på utvecklingssamtalet med föräldrarna om vikten av att röra på
sig om det är någon elev som behöver hjälp med att röra på sig” (Olof).

Johan säger att han skapar ett levnadsmönster för de elever som inte är vana att röra på sig.
Han menar vidare att det gäller att hitta sätt i skolan att bryta mönstret för de barn som är
fysiskt inaktiva. Att leka ute varje morgon är ett sätt som han framhåller. ”I leken kan barnen
få olika uppgifter, då de måste röra sig. Detta blir en undermedveten motion för eleverna”
(Johan).

Johan, Olof och Birgitta menar att man kan ta hjälp av föräldrar. ”Det är viktigt att föräldrar
till omotiverade barn är med och stöttar barnen. Det blir svårt som lärare om man inte har
föräldrarna med sig” (Birgitta).

Innehållet ska planeras för att passa alla elever yttrar Peter.

”Det gäller att hitta innehåll på lektionerna, som alla känner att just det här är jag
bra på. Man får inte lägga ribban för högt och göra det för svårt så att eleverna
misslyckas. Det är särskilt viktigt i lägre åldrar för då lär de sig mycket som är nytt
för dem. Detta kan vara avgörande för om de vill fortsätta med idrott i framtiden”
(Peter).

Att få elever med övervikt att känna sig betydelsefulla är viktigt, uttalar Peter.

”Jag vill inte att de ska skämmas över sin kropp. Jag hjälper dem med övningar som
de tycker är svåra. Det kan vara till exempel att klara göra en kullerbytta. De kan
också få hoppa över någon övning som blir för svår” (Peter).

Johan framför att det alltid finns barn som är väldigt kraftiga och tycker det är jobbigt och
tråkigt med idrott.

”De kan ha svårt med motoriken men jag brukar lyfta deras självförtroende
genom att uppmärksamma när de gör någonting bra. Det är viktigt att berömma
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och stötta dessa elever. När de är ledsna över att inte ha klarat av en uppgift, är det också
viktigt att man visar att man bryr sig genom att vara närvarande och trösta dem” (Johan).

Egna kommentarer:

Tendenser som vi ser bland informanterna är att de använder sig av samtal när elever är
omotiverade. Vi tycker det är en bra strategi, eftersom barn är omotiverade av olika
anledningar och genom samtal kan man få reda på varför det enskilda barnet inte vill delta
och gemensamt komma fram till en lösning. Ytterligare tendenser som vi uppmärksammar är
att lärare förenar teori med praktik när det gäller hälsobegreppet. Detta tycker vi är viktigt
eftersom eleverna, får en ökad förståelse över vikten av rörelse och nyttig kosthållning och
hur det sammanhåller med det psykiska välbefinnandet. Vi vill som framtida idrottslärare
hitta ett bra koncept för att förena teori med praktik.

Självkänsla

Alla informanter framhåller att det är deras uppgift att se till att alla elever får känna att de
lyckas.

Läraren ska lägga undervisningen på elevens nivå menar Margareta och Birgitta. ”Det ska
finnas olika alternativ med varierad svårighetsgrad. När barnen använder ringarna, kan de
välja mellan olika övningar utifrån deras egen förmåga” (Birgitta).

Peter och Johan framhäver att elevernas mål ska sättas lågt i början för de som har svårt för
sig, så de får känna att de lyckas. Informanterna menar vidare att om eleven misslyckas vill
denne inte prova igen.

”När elever misslyckas är det min uppgift att peppa dem, så de nästa gång vågar
försöka igen” (Peter). ”Det är viktigt att eleverna får börja med en lätt övning. Då
känner eleven att han/hon klarar av det och självförtroendet stärks. Detta leder till
att eleven vågar och vill anta svårare utmaningar” (Johan).

Margareta låter eleverna demonstrera för varandra när de lyckas med någon aktivitet. Detta
för att eleverna ska få känna sig stolta över vad de presterar.

Emma bygger upp elevernas självkänsla genom att uppmuntra dem att våga prova. ”När en
elev upplever svårigheter med en aktivitet, erbjuder jag den att prova själv efter lektionstid”
(Emma).

Inre motivation

Alla informanter uttrycker att elever har en inre motivation. ”Det är inbyggt i dem. De yngre
barnen har så mycket spring i benen när de är små, att de bara måste röra på sig.”
(Margareta). ”Barnen behöver tillfredställa sina behov” (Olof). Birgitta yttrar att den inre
motivationen har stor betydelse för barnens utvecklingszon.

Lärare kan påverka elevernas inre motivation anser alla informanter. ”Jag som lärare måste
ha en önskan och tro på att det ska gå bra för eleverna. Jag brukar säga till eleverna; det du
inte klarar nu, kanske du klara längre fram om vi jobbar tillsammans” (Margareta).
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Johan säger att den inre motivationen är den absolut starkaste drivkraften.

”Jag som lärare kan påverka elevernas inre motivation genom att ge dem en yttre
motivation. Jag kan vara en förebild. Genom att elever möter idrottsförebilder
motiveras de att utvecklas i dessa idrotter. Till exempel kan elever motiveras till att
spela fotboll, när de sett Hanna Ljungberg göra det” (Johan).

Johan menar vidare att han som lärare han hjälpa elever att tillfredsställa deras behov av
trygghet genom att tänka sig in i barnens värld och lyssna på dem. Att ha samma rutiner varje
lektion i gympasalen bidrar till trygghet säger han.

Birgitta anser att barn har ett behov av självkänsla och självförverkligande. Hon menar att
genom att peppa elever och berömma dem för deras prestationer kan deras självkänsla
tillfredsställas.

Emma säger att barn har ett behov av kärlek och gemenskap. ”Jag som lärare kan skapa
situationer där elever får vara tillsammans och ha roligt” (Emma).

Läraren bör ta reda på vad eleven har för inre förväntningar hävdar Olof. ”Jag försöker
utforma min undervisning så att elevernas mål tillfredställs” (Olof).

Att ge elever minnen av roliga tillfällen då det lekt och rört sig kan bidra till att eleverna kan
få en inre längtan att vilja utföra motion för sin egen skull anser Margareta.

”Det gäller få in tänket hos eleverna att det är bra att röra sig för att må bra. Jag
har den inställningen hela tiden till exempel vid avslappning brukar jag säga; Oh,,
vad skönt att ni har fått röra på er, era kroppar mår bra av det här” (Margareta).

Yttre motivation

Emma menar att den yttre motivationen har jättestor betydelse.

”Hur jag som lärare beter mig gentemot eleverna, till exempel om jag berömmer
eller bestraffar dem är avgörande för deras motivation. Berömmelse är viktigt och
bestraffning är inte roligt för någon och kan lätt förstöra deras motivationsglädje”
(Emma).

Margareta tror inte att den yttre motivationen spelar någon roll för yngre barn, utan senare när
de ska få betyg.

”Det Finns ingen anledning att påverka barnens yttre motivation, för de ska gå efter
deras inre motivation. De ska göra det för sin egen skull, för att det är roligt, inte för
att jag säger det. Inte för att göra mig glad, eller mamma nöjd” (Margareta).

Olof och Birgitta pekar på miljöns betydelse för den yttre motivationen.

”Om salen är välutrustad är det lättare att hitta övningar och man kan ha olika
svårighetsgrader på övningarna. Man kan också dela salen och ha olika varianter
på övningar utifrån elevernas förutsättningar. Då kan undervisningen anpassas
bättre till de svaga eleverna” (Olof). ”Med en välutrustad hall kan man ha olika
aktiviteter samtidigt, till exempel volleyboll, styrketräning, innebandy och dans.
Äldre barn motiveras och presterar bättre, när de kan vara i en stor hall” (Birgitta).
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Det finns små saker som man som lärare måste tänka på för att kunna locka eleverna till tänkt
aktivitet avser Johan. ”Jag måste till exempel se till att västarna som ska användas är
tvättade och inte luktar svett. Annars förtar jag elevernas lust till att vilja utföra aktiviteten”
(Johan).

Egna kommentarer:

Att miljön har betydelse för den yttre motivationen är tendenser vi observerat hos
informanterna. Vi håller med om att en stor och välutrustad idrottshall skapar motivation hos
elever. Tyvärr är det sällan skolor har tillgång till denna förmån. Eftersom vi anser att det
finns många aspekter som kan ha betydelse för motivationen, hoppas och tror vi att vi besitter
kunskaper att kunna motivera elever med andra medel.

Interaktiv motivation

Johan hävdar att den interaktiva motivationen har betydelse för eleven eftersom han anser att
tidigare erfarenheter påverkar elevens sätt att möta en ny situation. ”En boll i ansiktet kan
sätta spår att inte vilja använda bollar framöver” (Johan).

Birgitta och Peter anser att framgång är beroende av elevernas tidigare erfarenheter av
framgång eller misslyckande. ”Det man tycker man är bra på, vill man prova mer av. Det kan
leda till att man börjar utöva det även på fritiden” (Peter).

En elevs ansträngningar för att nå ett mål är en sammankoppling med hur viktigt målet är för
eleven och en förväntan om att lycka eller misslyckas att nå målet yttrar Margareta. ”Eleverna
ska känna att de lyckas och att de utför målen för sin egen skull” (Margareta).

En elevs tidigare erfarenhet av framgång, kan visa sig genom att de elever som känner sig
duktiga tar för sig. Tidigare erfarenheter av misslyckanden kan leda till att de som känner sig
dåliga inte vågar visa upp sig enligt Emma.

Prestations motivation

Alla informanter menar att lärarens förväntningar på elevers prestationer, kan ha betydelse för
vad eleverna presterar.

”När jag som lärare förväntar mig att eleverna ska klara en aktivitet och visar det
genom beröm och positiv förstärkning kan det leda till att jag får eleverna att känna
sig duktiga och det kan bidra till att eleverna klarar den tilltänkta övningen ”
(Peter). ”Det är lätt att påverka barn, genom att ge dem beröm och bekräftelse”
(Margareta).

Eftersom prestationsmotivationen är sammansatt av två delar dels lusten att ta itu med en
uppgift och dels rädslan att misslyckas har det stor betydelse att lärare skapar en positiv
stämning i klassen, inte tillåter nedsättande kommentarer och visar att det är okej att
misslyckas framhäver Margareta och Peter. De menar vidare att eleven känner mer lust att
göra en ny aktivitet om den inte är rädd att misslyckas.
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Att undvika tävlingar i skolan är viktigt anser Johan och Margareta. ”Skolan skall nå ut till
alla barn. Alla ska känna att de är duktiga, inte bara de som gör bäst ifrån sig. Det är viktigt
att påpeka att vi inte mäter resultat” (Margareta).

För att eleverna ska vara motiverade ska de ha medelsvåra uppgifter anser Eleverna ska ha
medelsvåra uppgifter anser en informant för att eleverna ska vara motiverade.

” De elever som vet med sig att de klarar av en uppgift, vill ha svårare uppgifter,
medan de som anser sig inte vara duktiga föredrar enkla uppgifter. För att nå de
elever som är rädda att misslyckas gäller det att sätta ribban på rätt nivå och sedan
öka eftersom” (Peter).

Peter anser vidare att uppfostran och föräldrars inställning till idrott är avgörande för elevers
idrottsintresse. Han menar att föräldrar som är intresserade av idrott och är engagerad i
barnets fritidsaktiviteter bidrar till att barnet också får ett idrottsintresse.

Margareta poängterar att betyget kan få elever att prestera mer, men helst önskar hon att det
inte fanns betyg, utan att elever kunde prestera ändå.
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Diskussion

I vår studie har vi ur ett pedagogiskt perspektiv på motivation i idrottsundervisning undersökt
om och hur elever motiveras och stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk
aktivitet. Vi har granskat vilka metoder idrottslärare använder för att skapa motivation hos
elever på idrottsundervisningen. Studien omfattar även hur man som idrottslärare kan
motivera elever som på grund av övervikt eller annan problematik är fysiskt inaktiva.
Ericsson (2003) betonar vikten av att elevernas upplevelse av skolans idrottsämne blir så
positiv och full av rörelseglädje som möjligt. Detta leder till att idrottsämnets mål att
stimulera eleverna till en hälsofrämjande livsstil med ökad fysisk aktivitet även på fritiden
och efter avslutad skolgång kan uppnås.

Våra resultat tyder på att motivation skapas när elever tycker det är roligt på
idrottsundervisningen. Elever uppfattar undervisningen som rolig när de får vara med och
bestämma innehållet. Det framgår också rätt klart i vårt material att läraren kan göra mycket
för att skapa motivation hos elever. Våra resultat understryker hur viktigt det är att peppa och
berömma alla elever. Detta betonar även Dysthe (2003) då hon menar att uppskattning i en
grupp ger motivation för fortsatt lärande. Resultaten vi erhållit överensstämmer med våra
egna erfarenheter. Under våra praktikperioder har vi sett lärarens betydande roll inte minst när
man vill få till stånd en förändring.

I vår studie framkommer att det är lärarens uppgift att se till att alla elever får känna att de
lyckas. Läraren ska även använda sig av variation i undervisningen, för att nå alla elever.
Stensmo (1997) säger att för att stärka undervisningsbetingelser krävs att läraren anpassar
undervisningen till elevernas behov och förutsättningar.

En positiv atmosfär, där elever känner att de vågar misslyckas är en förutsättning för att kunna
motiveras vilket visas i vår studie. Jenner (2004) hävdar att gott lärande samgår med en trygg
och säker klassrumsmiljö. Därför måste vi medverka till att skapa en klassrumsmiljö där inga
elever känner sig utsatta eller hotade och kan tillåtas göra misstag utan att deras självkänsla
hotas. I vår roll som lärare måste vi också kunna anta utmaningar och pröva nya tankesätt för
att motivera och entusiasmera eleverna.

I likhet med Jenner (2004) visar resultat från våra intervjuer att lärarens förväntningar på
elevers prestationer, kan ha betydelse för vad eleverna presterar. Jenner (2004) pekar på
pedagogens förväntningar som en avgörande betydelse när det gäller att skapa och
vidmakthålla elevens motivation. Positiva förväntningar leder till goda resultat, negativa
förväntningar till dåliga resultat. Här har vi en viktig roll inte minst genom att utöka våra
kunskaper om våra egna förväntningar och hur de påverkar elevernas prestationer.

I överensstämmelse med Björnfot (1998) framgår det i vår studie att för att motivera elever
som på grund av övervikt eller annan problematik är fysiskt inaktiva,  kan idrottslärare ge
extra tid för att hjälpa elever med den aktivitet som de har svårigheter med. Det är också
viktigt med kontinuerliga samtal med omotiverade elever. När det gäller idrottsundervisning
för barn med övervikt betonas också att som lärare vara lyhörd för elevens önskemål och
uppmärksamma dennes motivation för idrottsaktiviteter. Läraren bör informera alla elever om
vikten av rörelse och sund kosthållning. Föräldrars hjälp kan vara av stor vikt för att stödja
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elever med övervikt eller annan problematik till fysisk aktivitet. Detta samarbete är av största
vikt då lärarens tid är begränsad för att ge individuell vägledning. Här kan användandet av
individuella utvecklingsplaner vara ett hjälpmedel för eleven, läraren och föräldrarna. Genom
dessa planer kan man förhoppningsvis skapa samsyn och vägar att nå de gemensamt uppsatta
målen.

I vårt resultat visas att de flesta barn är motiverade till ämnet idrott och hälsa. Men det finns
barn som inte är motiverade till rörelse. Det framkommer att idrottslärare tycker det är svårt
att hitta metoder för att hjälpa och stimulera dessa barn till fysisk aktivitet. Det upplevs som
svårt att kunna hjälpa och motivera alla elever eftersom klasserna är stora och lärarna är
ensamma under idrottsundervisningen. Lärarna vill hjälpa alla elever men de upplever en
otillräcklighet.

I likhet med Stensmo (1997) visar vår undersökning att inom varje elev finns det en inre
motivation i form av behov som behöver tillfredställas. Vi konstaterar att alla elever har en
inre motivation. Det framkommer även att miljön har betydelse för den yttre motivationen.
Lärare kan förmå elever att bete sig målinriktat genom arrangemang i den omgivande miljön.
Våra egna erfarenheter visar att flexibilitet och lyhördhet för elevernas behov i både
klassrumsmiljön och utemiljön har stor betydelse för elevernas motivation.

En skillnad som visas i vår studie mellan en outbildad idrottslärare och utbildade, är att
läraren som saknar utbildning inom ämnet idrott, inte planerar sin undervisning utifrån
läroplan och kursplan. Detta kan vara en tillfällighet men vi tycker det är olyckligt att han inte
har fått fortbildning, även fast han uttrycker den önskan. Att ha en didaktisk kunskap är
väldigt viktigt för att den hjälper till att förstå och förklara den komplexa skolverkligheten.
Den kan också hjälpa till att problematisera och utveckla lärarens pedagogiska arbete. Vi är
oroade för att lärare som saknar idrottsutbildning har svårt att reflektera och analysera sin
undervisning samt inte ges möjlighet att ta del av ny forskning. Detta leder till att nya
teoretiska modeller inte prövas i undervisningen. Svårigheter uppstår också att kunna uppnå
läroplanens mål då den didaktiska kunskapen saknas.

De slutsatser vi har dragit av studien är vikten av att lärare besitter kunskaper om hur de kan
hjälpa till att motivera elever till fysisk aktivitet både för barnens och samhällets skull. Vi
tycker att alla barn har rätt att må bra under sin uppväxttid och att få jämlika förutsättningar
att bygga upp ett gott självförtroende och en god självkänsla som motverkar inaktivitet och
ohälsa. Vi anser att skolan ska ligga i frontlinjen när det gäller att grundlägga goda vanor och
en hållbar livsstil. För att kunna genomföra detta krävs utökning av antalet lektionstimmar i
ämnet idrott. Vår utmaning som idrottslärare ligger i att få den inaktiva gruppen av barn att
tycka att det är kul att röra på sig. I detta arbete anser vi att all skolpersonal måste involveras
och det behövs kraftfullt engagemang från skolledningar och politiker om den önskvärda
rörelsen ska kunna åstadkommas.

Om vi ska kunna nå målet att alla elever med glädje deltar i fysiska aktiviteter måste också
samtliga medarbetare i skolan förstå vikten av och vilja stödja i en sådan utveckling. Här har
vi idrottslärare med vår utbildning och kompetens en självklar roll att vara motor i ett sådant
sammanhang och kunna påverka skolutvecklingen i stort.

Om vi ska kunna nå den inaktiva gruppen, krävs det variation av innehåll och form av ämnet
idrott och hälsa. Det skulle vara en framgång för oss idrottslärare som professionell grupp om
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vi lyckas med förnyade metoder skapa en positiv inställning till fysisk aktivitet hos alla barn.
För att nå framgång krävs en satsning som inte avgränsas till att bara gälla ämnet idrott och
hälsa. Andra aspekter av hälsa och ohälsa måste lyftas fram. Tillsammans med
skolhälsovården och andra lärare kan idrottslärarna medverka till att eleverna får ett
helhetsperspektiv på vad hälsa innebär. Idrott och hälsa är ett ämne som mycket väl kan
ämnesintegreras eller användas som utgångspunkt i olika tematiska arbeten. Detta kan då leda
till ökad motivation inte bara inom området idrott och hälsa utan även inom andra
ämnesområden.

Konsekvenser av denna studies resultat är att de barn som har det största behovet att röra på
sig inte ges den möjligheten då tid och kunskap saknas för att ge dessa elever de
förutsättningar som krävs för att bli motiverade.

Det vore intressant att som vidare forskning inom området genomföra en uppföljningsstudie
om till exempel 10 eller 20 år för att se om motivationen till fysisk aktivitet återfinns i samma
grupper som nu. I samband med denna forskning vore det av stort värde att granska
bidragande faktorer till fysisk aktivitet/inaktivitet hos dessa individer. En sådan studie kunde
eventuellt ske i samverkan med elevernas tidigare idrottslärare.
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Bil.1.
Intervjufrågor

Bakgrund:

– Utbildning?
– Arbetsplatser?
– Hur länge har du arbetat som lärare?
– Varför blev du idrottslärare?

Vad har du för mål med din idrottsundervisning?

Finns det några svårigheter att nå dina uppställda mål?

Vilka metoder använder du dig av för att nå dina mål?

När tror du elever motiveras?

Vilka metoder använder du dig av för att motivera eleverna?

Upplever du några svårigheter med att motivera elever, i så fall vilka?

Vad blir eleverna motiverade av?

Vad anser du att den yttre motivationen har för roll för eleven?

Kan du som lärare påverka elevernas yttre motivation?

Har elever en inre motivation?

Kan du som lärare påverka elevernas inre motivation?

Vad anser du att den interaktiva motivationen har för betydelse för eleverna?

Vad tror du prestationsmotivationen har för inverkan på eleven?

Hur bygger du upp elevernas självkänsla?

Vad gör du när eleverna är omotiverade?

Hur kan du som idrottslärare motivera de elever som på grund av övervikt eller annan
problematik är fysiskt inaktiva?
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