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Sammanfattning 

Ämnet idrott och hälsa är ett av skolans populäraste ämnen, men inte för alla. Många elever 

upplever en utsatthet, vilket inte stämmer överens med kursplanens intentioner. Hur kan lärare 

i idrott och hälsa motivera dessa elever att delta i undervisningen? 

Syftet med studien var att undersöka hur lärare i idrott och hälsa uttrycker att relationens 

betydelse mellan lärare och elev kan påverka motivationen hos de elever som sällan eller 

aldrig deltar i undervisningen. Metoden som användes var kvalitativ och sju 

semistrukturerade intervjuer med lärare i ämnet idrott och hälsa i grundskolans senare år och 

gymnasieskolan genomfördes. Dessa lärare valdes ut genom ett strategiskt urval där förmågan 

att kunna bemöta och skapa goda relationer till eleverna var ett kriterium för deltagande i 

studien.  

I resultatet uttryckte lärarna att relationsarbete för ökad motivation kan äga rum om 

undervisningen präglas av trygghet, förståelse, omsorg och tillit. Vidare uttrycktes att detta 

kan skapas genom att ha en personlig relation till eleverna, föra en dialog med dem, vara 

tydlig och sätta sig in i deras värld. Ytterligare en utgångspunkt för att nå de eleverna som 

sällan eller aldrig deltar, beskrevs vara viljan att arbeta med människor. 

Slutsatserna utifrån studien visar att när eleven kan känna sig sedd, hörd och älskad av 

läraren, öppnas möjligheter för ökat lärande hos eleven. Det handlar också om att visa eleven 

att ämnet idrott och hälsa är mer än bara idrott, det handlar om livet och relationer. Trots 

lärares vilja att arbeta för goda relationer och motivation uttrycks tidsbristen och risken att bli 

alltför personlig vara faktorer som försvårar lärares relationsarbete för ökad motivation i 

ämnet idrott och hälsa.  

 

Nyckelord: lärare-elev relation, motivation, bemötande, omotiverade elever 
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1. Introduktion 
 
För de flesta elever är undervisningen i idrott och hälsa ett av skolans populäraste ämnen. 

Samtidigt finns det elever som nästan aldrig deltar i ämnet (Skolverket 2005). Undersökningar 

visar att det finns elever som känner obehag och oro för ämnet och att frånvaron tenderar att 

öka desto äldre elever blir (Engström 2004a; 2004b; Mowling et al. 2004; Redelius 2004b; 

Skolverket 2005). Ytterligare forskning visar att elevers motivation för idrott avtar efter de 

tidiga åren i skolan (Mowling et al. 2004). Likaså hänvisar Rebecca Rees et al. (2006) till 

flera studier som rapporterar att det finns ungdomar som har negativa uppfattningar om idrott 

och hälsa i skolan. Idrott och hälsa är således ett positivt ämne för många, men inte för 

alla. I den Nationella utvärderingen av ämnet idrott och hälsa, NU03, uttrycker cirka 10-

15 procent av eleverna negativa attityder till ämnet (Skolverket 2005). Denna grupp elever 

blir särskilt viktig att ta hänsyn till i lärarens relationsarbete. 

Antalet barn och ungdomar som inte alls ägnar sig åt någon regelbunden fysisk aktivitet eller 

träning har ökat under de senaste åren (Engström 2002). Det finns också tendenser som pekar 

på en stor spridning mellan de ungdomar som rör sig mest och de som rör sig minst. Statens 

folkhälsoinstitut (2010) samt Nordiska rådet (2004) rekommenderar barn och ungdomar att 

utöva fysisk aktivitet minst 60 minuter varje dag. Lars-Magnus Engström (2004a) påpekar att 

det är viktigt för barns utveckling att de redan i unga år får regelbunden fysisk aktivitet. 

Ämnet idrott och hälsa har följaktligen en viktig roll i motivationsskapandet för rörelse. 

Engström (2004b) poängterar att fysisk aktivitet utgör en viktig del i barns totala utveckling, 

alltså inte bara fysiskt utan aktiviteten har också betydelse för deras sociala och personliga 

utveckling.  

I kursplanerna för ämnet idrott och hälsa i grund- och gymnasieskolan framgår att ämnet ska 

bidra till att eleverna får en stark tro på sig själva och sin egen förmåga samt inspireras till att 

få ett livslångt intresse för fysisk aktivitet (Skolverket 2000; 2010a; 2010b). Håkan Jenner 

(2004) visar att motivationsarbete kan handla om vilket bemötande läraren ger. Även Anne 

Cox, Nicole Duncheon och Lindley McDavid (2009) kommer fram till att en viktig 

utgångspunkt är att det finns en god relation mellan lärare och elev för att öka motivationen 

hos eleven. Vad har lärare i idrott och hälsa för uppfattningar om hur relationen mellan lärare 

och elev påverkar motivationen hos de elever som sällan eller aldrig deltar i undervisningen?  
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1.1 Studiens upplägg  
 
Denna studie inleds med en presentation av skolans styrdokument samt tidigare forskning för 

att ge en bakgrund till hur lärares relationsarbete påverkar motivation hos elever, med fokus 

på ämnet idrott och hälsa. Därefter presenteras syfte och de frågeställningar som utgör 

grunden i studien. De metodologiska tillvägagångssätt som använts redovisas under rubriken 

metod. Nästkommande kapitel redovisar studiens resultat som sedan diskuteras i förhållande 

till tidigare forskning. En bedömning av studiens styrkor och svagheter genomförs också i 

kapitlet diskussion. Avslutningsvis klarläggs studiens slutsatser. 

2. Bakgrund 
 
I denna del redogörs några av skolans styrdokument samt tidigare forskning inom områdena 

motivation, bemötande och betydelsen av goda relationer i skolan med betoning på ämnet 

idrott och hälsa. 

2.1 Styrdokument 
 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, framkommer att skolans undervisning 

skall anpassas efter varje elevs behov och förutsättningar. Vidare skall lärare stärka elevernas 

vilja att lära och tron på den egna förmågan samt planera och utvärdera undervisningen 

tillsammans med eleverna. Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, bygger till stor 

del på grundskolans läroplan och betonar vikten av att fördjupa och utveckla de kunskaper 

som eleverna tillägnat sig under tidigare år. Eleverna ska få en grund för ett livslångt lärande 

och utveckla en ”insikt om sitt eget sätt att lära och en förmåga att utvärdera sitt eget 

lärande” (Lpf 94, s 9). Vidare skall gymnasieskolan, precis som grundskolan bidra till att 

stärka den enskilda elevens självförtroende och viljan att lära. 

Ett grundläggande syfte utifrån grundskolans kursplan i ämnet idrott och hälsa är att skapa 

förutsättningar för alla att delta på sina egna villkor samt utveckla gemenskap och förståelse 

för andra (Skolverket 2000). Vidare framkommer att skolan skall sträva efter att eleven 

utvecklar en positiv självbild samt utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga. 

Undervisningen skall också sträva efter att eleverna inspireras till ett bestående intresse för 

regelbunden fysisk aktivitet och tar ansvar för sin hälsa. Även i gymnasieskolans kursplaner 

för idrott och hälsa A och B (Skolverket 2010a; 2010b) redogörs att eleverna skall utveckla 
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sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt ge lärdomar om den personliga livsstilens 

betydelse för hälsan.  

2.2 Idrott och hälsa – ett populärt ämne, men inte för alla 
 

I NU03 (Skolverket 2005) konstateras att idrott och hälsa är ett populärt ämne där majoriteten 

av eleverna trivs och upplever ämnet som positivt. Två av tre elever vill dessutom ha mer 

idrott och hälsa än den tid som erbjuds idag. Det finns dock ett par procent av eleverna som 

uppger att de aldrig är med i undervisningen och 4 procent uppger att de sällan är med. Karin 

Redelius (2004a; 2004b) menar att ämnet idrott och hälsa väcker varierande känslor bland 

elever.  

Forskning visar att barn och ungdomar rör sig allt mindre och ju högre upp i ålder eleverna 

kommer desto mindre deltar de på lektionerna i idrott och hälsa (Engström 2004a; 2004b; 

Mowling et al. 2004; Redelius 2004b). Att frånvaron tenderar att öka i ungdomsåren stöds 

också av NU03 (Skolverket 2005) som visar att 2 procent av eleverna i skolår 6 uppger att de 

sällan eller aldrig deltar på lektionerna i idrott och hälsa, jämfört med 11 procent i skolår 9 

respektive 7 procent i gymnasiet år 2.  

Skolinspektionens (2010) granskning visar att det finns en stor variation mellan skolor vad 

gäller elevdeltagande på lektioner i ämnet idrott och hälsa. En relativt stor andel av 

lektionerna hade anmärkningsvärt hög frånvaro och/eller många elever som var närvarande 

utan att delta i lektionens aktiviteter. Det noterades att i genomsnitt tre elever per lektion som 

hade kunnat vara med valde att inte delta eller deltog i begränsad omfattning. Endast vid en 

fjärdedel av alla lektioner deltog alla elever. På var tionde lektion var 30-50 procent av de 

elever som skulle varit med på lektionen frånvarande av okänd anledning eller närvarade utan 

att delta i lektionens aktiviteter.  

Skolinspektionens (2010) definition av att inte delta innefattar de elever som ”inte infinner 

sig till lektionen och inte har giltiga skäl men också de som infinner sig men inte deltar i 

lektionens aktiviteter mer än marginellt” (s 5). Skolverket (2010c) rekommenderar att lärare 

bör ta kontakt med eleven så snart som möjligt om han/hon är frånvarande. Vid olovlig 

frånvaro ansvarar skolan för att pröva olika strategier för att få eleven att gå till lektionen. 

Frånvaron i ämnet idrott och hälsa förefaller enligt NU03 (Skolverket 2005) och 

Skolinspektionen (2010) vara ett relativt stort problem. Elevers frånvaro kan bero på en rad 

olika faktorer varav en kan vara att dessa elever inte är motiverade till ämnet idrott och hälsa.  
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2.3 Motivation 

 
I allt pedagogiskt arbete är motivation ett centralt begrepp. Idag talar flera forskare (Deci & 

Ryan 2000; Lee 2004; Mowling et al. 2004; Spittle & Byrne 2009) om motivation i två eller 

tre olika former. Self-determination theory (SDT) är en teori som ofta används inom 

idrottspsykologin och som behandlar tre former av motivation; inre motivation, yttre 

motivation samt amotivation (Deci & Ryan 2000).  

 

2.3.1 Inre motivation 

 
Inre motivation innebär att aktiviteten utförs frivilligt för att det som upplevs känns intressant 

och meningsfullt för den person det gäller. Det behövs ingen yttre belöning eftersom det är 

aktiviteten som står i fokus (Lee 2004; Spittle & Byrne 2009). William Glasser (1996) 

framhåller att det är viktigt att skolan utformar verksamheten så att alla elever upplever att 

undervisningen är stimulerande, meningsfull och rolig. Eleverna måste förstå varför de skall 

lära sig något och hur dessa kunskaper kan användas. Med andra ord är det viktigt att lärandet 

är för livet och inte enbart för att t.ex. få betyg eller behaga läraren. Liknande tankesätt 

präglar också grundskolans läroplan samt läroplanen för de frivilliga skolformerna där det 

framkommer att eleverna ska få beredskap för livet (Lpo 94) och en grund för det livslånga 

lärandet (Lpf 94). ”Undervisning och arbetsformer som bygger på inre motivation är med all 

sannolikhet långsiktigt mer effektiva än verksamheter som huvudsakligen baseras på yttre 

motivation” (SOU2008:109, s 206). Claire Mowling et al. (2004) menar dock att det finns en 

svårighet när lärare ska motivera elever till livslångt lärande eftersom inre motivation är 

väldigt individuell. Det som en elev upplever som intressant och roligt behöver inte upplevas 

likadant hos någon annan.  

 

2.3.2 Yttre motivation 

 
Yttre motivation föreligger om eleven gör någonting, inte för aktivitetens skull utan för att 

handlingen leder till ett annat mål t.ex. betyg, beröm eller liknande (Jenner 2004; Spittle & 

Byrne 2009). I NU03 (Skolverket 2005) redogörs att denna motivationsform är vanlig inom 

ämnet idrott och hälsa. Var femte elev i skolår 9 svarar att de enbart deltar i lektionen för att 

få betyg. Edward Deci och Richard Ryan (2000) menar att yttre motivation ofta framställs 

som negativ vilket inte alltid är fallet. Det finns olika sorters yttre motivation och vissa av 
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dessa innebär ett aktivt handlande av individen. Yttre motivation kan också övergå till att bli 

inre vilket kallas för internaliseringsprocess. Mowling et al. (2004) påpekar att om denna 

process skall äga rum är det viktigt att relationsbehovet uppfylls som i skolan innebär att 

eleven måste känna att läraren bryr sig om henne eller honom och ger eleven individuell 

feedback.  

 

2.3.3 Amotivation 

 
Amotivation betyder att det inte finns någon motivation och att aktiviteten utförs utan mål och 

orsak. Alternativt väljer eleven att inte delta alls. Ofta beror denna amotivation på negativa 

känslor, låg självkänsla och låga prestationstankar (Deci & Ryan 2000). I NU03 (Skolverket 

2005) uppger lärare i idrott och hälsa att drygt 40 procent av ”alla” eller ”nästan alla” elever 

är motiverade i ämnet. I motsats till dessa har omotiverade elever en låg tilltro till sin egen 

förmåga och vad de tror sig kunna klara av (Redelius 2004b). Även Peter Hassmén, Nathalie 

Hassmén och Johan Plate (2003) menar att amotivation innebär att eleven upplever brist på 

kontroll och känslor av inkompetens. Glasser (1996) hävdar dock att amotivation inte 

existerar utan att människan alltid drivs av någon form av motivation. Vad är det då som 

avgör om en elev upplever motivation? 

 

2.4 Motivation – en följd av erfarenheter, relevans och klimat 
 
Jenner (2004) argumenterar för att både individuella och sociala faktorer påverkar om en 

människa upplever motivation eller inte. På det individuella planet är det t.ex. tidigare 

upplevelser och personens värderingar som spelar en avgörande roll för om han eller hon 

känner motivation. Några av de sociala faktorer som påverkar oss i motivationsprocessen är 

relationer till andra människor samt deras förväntningar. Enligt Johan Asplund (1992) är 

människan en social varelse som utvecklas i närvaro av andra. Jenner (2004) framhåller därför 

att det är viktigt att hitta en balans mellan det ovan nämnda och placera målen inom rimligt 

avstånd för att känna motivation.  

Mowlings et al. (2004) undersökning visar att lärare i idrott och hälsa ofta väljer aktiviteter 

utifrån deras egna preferenser istället för vad som önskas av eleverna. Om elever inte ser 

någon mening i aktiviteten är risken stor att motivationen avtar. Det är därför viktigt att skapa 

relevanta övningar och aktiviteter utifrån elevens vardag samt låta eleven bli delaktig i 
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undervisningen. Betydelsen av detta betonas också i både grund- och gymnasieskolans 

kursplaner för ämnet idrott och hälsa (Skolverket 2000; 2010a; 2010b).  

Om lärare fokuserar på att eleverna ska prestera bättre än andra elever råder ett så kallat 

resultat- eller egoorienterat klimat. Dessa inriktningar innebär att stämningen blir 

prestationsinriktad och budskapet blir att förmågor inte går att förändra vilket ofta leder till 

yttre motivation och fokus på status och erkännande (Lee 2004; Spittle & Byrne 2009). 

Redelius (2004b) resonerar kring prestationsmomentet som många ungdomar upplever i flera 

av skolans ämnen. Hon menar att skillnaden mellan teoretiska ämnen och idrott och hälsa är 

att misslyckanden är svåra att dölja och blir mer tydliga inom ämnet idrott och hälsa. Trots 

detta visar Redelius (2004b) samt NU03 (Skolverket 2005) att många elever fortfarande 

upplever att mycket i ämnet går ut på att prestera. Amelia Lee (2004) framhåller att lärare 

istället borde skapa en miljö som tillåter misstag; ”Budskapet bör vara att alla duktiga elever 

gör misstag och misstag betyder inte inkompetens” (Lee 2004, s 24, egen översättning). Nate 

McCaughtry (2005) ger utifrån sin studie exempel på att äventyrsbaserad undervisning kan 

stärka mellanmänskliga relationer såsom omtanke, förtroende, pålitlighet och gemenskap 

genom rörelse. Ett av McCaughtrys (2005) resultat visade att det är svårare att inleda med 

traditionella konkurrenskraftiga idrotter som t.ex. fotboll eller basket, när eleverna inte har 

någon grund i hur de förhåller sig till varandra. Om undervisningen istället inleds med 

äventyrsbaserade aktiviteter kan det komma att forma klassens klimat genom hela året. 

Spittle och Byrne (2009) framhåller vikten av att skapa ett process- eller målorienterat klimat, 

vilket kan kopplas till McCaughtrys (2005) resultat som innebär att eleverna i större 

utsträckning utför aktiviteterna med inre motivation eftersom fokus ligger i att klara 

övningarna och känna en inre kontroll. 

 

2.5 Lärares motivationsarbete 
 
Motivation är inte en egenskap utan en följd av de erfarenheter och det bemötande man fått 

(Jenner 2004). Läraren har stor betydelse för elevernas intresse för ämnet, deras prestationer 

och trivsel i skolan (Kernell 2002). På vilka sätt kan lärare i idrott och hälsa påverka elevernas 

motivation? Cox, Duncheon och McDavid (2009) visar att goda relationer mellan lärare och 

elev är viktigt för motivation och glädje i idrott och hälsa. Samma studie bekräftar också att 

elevens relation med sin lärare är viktigare än elevernas inbördes relationer för att motivera 

sig till fysisk aktivitet. Vidare framhåller Jenner (2004) att lärarens attityd påverkar elevernas 
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attityd. Det är alltså viktigt att läraren visar intresse och glädje inför aktiviteterna som 

genomförs och vidare poängteras att lärarens förväntningar har stor betydelse i skapandet och 

upprätthållandet av motivation. Ytterligare metoder som lärare kan använda för att motivera 

sina elever till fysisk aktivitet är vad Collin Webster (2010) framhåller som retoriska 

färdigheter, dvs. att vara tydlig, göra undervisningen relevant utifrån elevernas vardag och att 

använda humor.  

I Christian Lundahl och Oscar Öquists (1997) studie beskrivs följande resonemang från 

elevernas perspektiv. Det framkommer att eleverna uppskattar sina lärare när de är personliga 

och berömmer det unika hos varje elev. Det är viktigt att läraren visar stort sakkunnande, 

inger respekt och bjuder på sig själv. Läraren betraktas som professionell när hon/han 

behärskar ämnet och lyckas göra innehållet levande och begripligt. Ytterligare ett 

tillvägagångssätt för lärare att motivera eleven, beskrivs utifrån en elevs synvinkel vara:  

… när en lärare i ett ämne man är osäker eller dålig i, uppmuntrar, hjälper en och stödjer en litet i 

smyg. Inte högt för då skäms man lättare för att det blir så övertydligt att man är dålig i ämnet, 

men litet tyst. (Flicka, gymnasiet, i Lundahl & Öquist 1997, s 5) 

Lundahl och Öquist (1997) framhåller att läraren också kan ha en "stjälpande" roll. Ett 

dominerande begrepp i elevernas berättelser om dessa lärare är t.ex. orättvis behandling. Detta 

kan ta sig uttryck i avsaknad av uppmuntran, dubbla budskap och sviktande auktoritet.  

Vissa lärare uppmuntrar inte sina elever tillräckligt mycket. Ofta är det så att de bästa eleverna får 

all uppmuntran, de som egentligen inte behöver den. Medan de sämsta i ämnet får minst 

uppmuntran och detta tycker jag är fel (Pojke, skolår 9, i Lundahl & Öquist 1997, s 6).  

Webster (2010) poängterar hur viktigt det är för läraren att skapa en god relation till eleverna, 

”god kommunikation kräver ofta mer än enbart prat” (Webster 2010, s 29, egen 

översättning). Därför är en grundläggande teori för denna studie att motivationsarbete grundar 

sig i bemötandet mellan lärare och elev. 

 

2.6 Bemötande och goda relationer mellan lärare och elev  
 
Skolans uppdrag är att verka för elevers lärande och verksamheten skall präglas av omsorg 

om den enskildes välbefinnande och utveckling (Lpo 94). Enligt Jonas Aspelin (2010) tycks 

det dock finnas ett motstånd bland vissa lärare att relationer inte hör till läraruppdraget, utan 

att det är förmedlandet av ämneskunskaper som ska premieras. Det sistnämnda får självfallet 
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inte underskattas, men problem kan tänkas uppkomma när läraren inte lyckas nå ut med 

ämneskunskaper till sina elever till följd av att en god relation mellan läraren och eleven 

saknas. Grunden för skolans verksamhet, menar Nel Noddings (2006), handlar just om 

omsorgsrelationer. Claes Annerstedt (2001) framhåller att omsorg kan förklaras med ”att 

läraren bryr sig om hur eleverna mår, deras hälsa och utveckling samt att de kan förmedla 

värme” (s 194). Christer Stensmo (2000) hänvisar till William Glassers realitetsterapi som 

innebär att människans beteendeval syftar till att tillfredställa hennes grundläggande behov av 

att älska och bli älskad samt känna sig värdefull för sig själv och andra. Människor måste få 

bekräftelse på att de är omtyckta och värdefulla. I skolan bygger realitetsterapin på principer 

där den mest väsentliga enligt Stensmo (2000) är engagemang mellan lärare och elev. Enligt 

Martin Buber (1990) är det viktigt att man accepterar den andre just som han eller hon är. Det 

är också viktigt att ta honom/henne på allvar. Stensmo (2000) argumenterar för att läraren 

måste vara vänlig i sitt bemötande med eleverna, men ändå sätta gränser och undervisa om 

vad som är rätt och fel. ”Att engagera sig på ett varmt och tillmötesgående sätt innebär inte 

ett ovillkorligt accepterande av allt eleverna gör” (Stensmo 2000, s 155).  

McCaughtry (2005), Glasser (1996) och Aspelin (1999a) påpekar samtliga att en viktig del för 

läraren är att möta elevens behov här och nu, vilket skulle kunna likställas med empati, som 

enligt Annerstedt (2001) innebär konsten att sätta sig in i hur eleverna upplever sin situation. 

McCaughtry (2005) anser å sin sida att läraren kanske inte kan tillfredsställa elevens alla 

behov, men att lyssna och visa att man bryr sig kan vara ett sätt att visa omsorg och empati. 

Noddings (2006) talar om omsorgskompetens och ser läraren som ansvarig för 

omsorgsrelationer och för att stödja eleverna i utvecklandet av förmågan till omsorg. Hon 

menar vidare att alla människor behöver bli bemötta med omsorg. Kathie Webb och Janet 

Blond (1995) tar upp att lärarens förhållande mellan omsorg och att ”känna eleven”, dvs. 

empati, är komplex och innebär en ständig process av reflektion.  

Noddings (2006) hävdar att skolan traditionellt sett har ansetts vara den viktigaste 

institutionen i förmedlandet av en human kultur. Hon menar att skolan motsägelsefullt nog 

har varit dålig på att praktisera omsorg. Barns omsorgsbehov blir allt större, medan skolan 

istället är inriktad på begränsade uppgifter och mätbara resultat, till följd av att livets 

väsentligheter faller bort. Noddings (2006) framhåller att så länge skolor ignorerar att 

utbildning i grund och botten handlar om omsorgsrelationer kommer eleverna inte att uppnå 

skolans formella mål på något tillfredsställande sätt. I Statens offentliga utredning, SOU 

(2008:109), är begreppen omsorg och relation centrala. Exempelvis beskrivs det att 
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undervisning i grunden är en fråga om möten mellan människor och att läraren utvecklar en 

varm och nära relation till sina elever är bland det allra viktigaste, vilket även Andy 

Hargreaves (1998) förespråkar. John Lawry (1990) menar vidare att kvaliteten på relationen 

mellan lärare och elev är avgörande för att öppna hjärtat och sinnet hos eleverna. Dock 

påpekar Lawry (1990) att det finns få empiriska belägg för detta påstående, men tror att den 

högsta formen av lärande sker när läraren accepterar eleverna så fullt ut att de känner sig 

trygga nog att komma fram till nya insikter om sig själva och sina liv. Marika Ronthy-

Östberg och Suzanne Rosendahl (1992) framhåller att respekten måste vara ömsesidig i en 

god relation. Det handlar om att respektera personen, inte alla hennes handlingar. Betydelsen 

av respekt och en god relation mellan lärare och elev, kan kopplas till Peter Woods (1990) 

beskrivningar av den goda läraren: 

För elever i allmänhet är de viktigaste attributen för en bra lärare att de bör vara ”mänskliga”, 

kunna ”lära ut”, få dig att ”arbeta” och hålla kontroll. De bör också ”respektera” eleverna om de 

vill att respekten ska besvaras. Denna respekt måste förtjänas - det är inte en automatisk rättighet 

(Peter Woods 1990, s 17, egen översättning). 

Aspelin (1999a) talar om den relationsmedvetne läraren och menar att denna lärare försöker 

bemöta eleverna med respekt och kräver samma bemötande tillbaka. Om läraren sårar eller 

såras av eleverna är han medveten om allvaret i detta. Det är då viktigt att reparera de sociala 

banden. Den relationsmedvetne läraren lägger stor vikt vid samtal. Ronthy-Östberg och 

Rosendahl (1992) menar att samtalet är ett tillfälle att utbyta erfarenheter, känslor och tankar 

och på detta sätt lära känna både sig själv och skapa förståelse för en annan människa. 

 

2.7 Omsorg och goda relationer i ämnet idrott och hälsa 
 
När det gäller ämnet idrott och hälsa nämner Cox, Duncheon och McDavid (2009) vikten av 

att det ska finnas en god relation mellan lärare och elev för att öka motivationen till fysisk 

aktivitet. Likaså visar Yngvar Ommundsen och Silje Eikanger Kvalø (2007) att lärare i idrott 

och hälsa kan stimulera sina elever till att bli mer fysiskt aktiva genom att skapa en god 

relation till dem. Rees et al. (2006) stödjer dessa påståenden och menar att en respekterad och 

omtyckt lärare i idrott och hälsa kan hjälpa elever till ökad delaktighet i skolan. Att skapa en 

god relation innebär, enligt McCaughtry (2005), att lära känna eleven inte bara i, utan också 

utanför skolan för att exempelvis förstå hur elevens familjeförhållanden påverkar dennes 

lärande i skolsituationer. 
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Cox, Duncheon och McDavid (2009) betonar att det är viktigt att elever har en nära kontakt 

med sin lärare i ungdomsåren vilket annars skulle kunna tänkas leda till ett minskat intresse 

för ämnet. Flera tidigare nämnda studier (Engström 2004a; 2004b; Mowling et al. 2004; 

Redelius 2004a; 2004b; Skolverket 2005) visar att frånvaron i ämnet idrott och hälsa ökar i 

ungdomsåren vilket således kan ses som sammanhängande med en eventuell brist på en nära 

kontakt med läraren. Görel Bråkenhielm (2006) menar att ett deltagande eller inte deltagande 

i idrott och hälsa handlar om individuella faktorer. Hur dessa hanteras av skolan och av 

lärarna i idrott och hälsa blir, enligt Bråkenhielm (2006), avgörande för elevens deltagande. 

Rees et al. (2006) ger dessutom exempel på att elevens deltagande kan vara beroende på om 

de stödjer eller inte stödjer lärarens förhållningssätt.  

 

2.8 Kritiska röster angående omsorg och goda relationer i skolan   
 
I den senaste lärarutbildningsutredningen framgår att om eleven har en alltför stark 

beroendeställning till läraren kan det vara till nackdel för elevens självständighet och 

initiativförmåga (SOU 2008:109). Även Aspelin (1999a) diskuterar faran med alltför privata, 

så kallade terapeutiska, relationer mellan lärare och elev vilket han menar kan bidra till ett 

strukturlöst och rollförvirrat förhållande. Vidare hävdar Jörgen Tholin (2006) att lärare ofta 

blandar ihop och väger in annat än kunskaper i sin bedömning av eleven. Istället bedömer 

lärare elevernas personligheter, attityder, uppträdande och känslor, vilket Skolverket (2009) 

poängterar att dessa sociala delar inte är någon bedömningsgrund.  

Många av dagens lärare upplever att de har dubbla förpliktelser. Det ena är att förmedla 

kunskap, dvs. underlätta elevernas lärande, och det andra är att visa omsorg för eleverna 

(Aspelin 1999a). I SOU (2008:109) framkommer att lärare under de senaste decennierna har 

övertagit ett flertal olika arbetsuppgifter t.ex. av social natur, elevvårdande och administrativa 

ansvarsområden. Utredningens förslag är därför att ge undervisningen en allt större plats i 

lärarens uppdrag vilket skulle kunna tolkas som ett ställningstagande bort från lärare-

elevrelationen. Aspelin (1999b) menar att skolan istället bör individualisera undervisningen, 

vilket enligt Leif Isberg (1996) förutsätter en närmare kontakt mellan lärare och elev. 

Samtidigt framhåller både Aspelin (1999b) och Isberg (1996) att dessa intentioner kan få 

oönskade effekter genom att t.ex. skolans omsorgsfunktion överbetonas.  
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2.9 Konklusioner av forskningsläget 
 
Denna litteraturöversikt visar att konsten att nå andra människor är en viktig egenskap som 

lärare. Hur lärare konkret ska gå tillväga för att motivera sina elever måste självklart anpassas 

till den enskilde eleven och den aktuella situationen. Vad lärare mer konkret gör och hur 

lärare åstadkommer motivation genom en god relation till sina elever är efter denna 

litteraturöversikt något oklar. Att besitta förmågan att kunna skapa och upprätthålla en god 

relation till sina elever tycks enligt Aspelin (2010) vara en svårfångad kvalité i det 

pedagogiska arbetet. Förhoppningen är att få en inblick i detta utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. 
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3. Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa uttrycker att relationens 

betydelse mellan lärare och elev kan påverka motivationen hos de elever som sällan eller 

aldrig deltar i undervisningen. Studien avser lärare i grundskolans senare år och 

gymnasieskolan. 

 

3.1 Frågeställningar 
 

• Hur uttrycker lärare i idrott och hälsa att de motiverar de elever som sällan eller aldrig 

deltar i deras undervisning? 

• Hur uttrycker lärare i idrott och hälsa sitt bemötande av de elever som sällan eller 

aldrig deltar i deras undervisning? 

• Hur uttrycker lärare i idrott och hälsa att de skapar och upprätthåller en god relation 

till de elever som sällan eller aldrig deltar i deras undervisning? 

 

 

Definition av de elever som sällan eller aldrig deltar  
 
Vi upplever att det är problematiskt att sätta en siffra eller ett procenttal som motsvarar vad 

det innebär att sällan delta i undervisning. Dels för att närvaro inte skall betygsättas 

(Skolverket 2009), dels för att lärare förmodligen har sin egen bedömning på vad sällan 

innebär. Vi utgår därför, när vi talar om de elever som sällan eller aldrig deltar, från 

Skolinspektionens (2010) definition, vilket innebär att de som inte deltar innefattar elever som 

”inte infinner sig till lektionen och inte har giltiga skäl men också de som infinner sig men 

inte deltar i lektionens aktiviteter mer än marginellt” (s 5).  
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4. Metod 
 
Följande del behandlar metoden i denna studie. En redogörelse av metodval, hermeneutik, 

förförståelse, urval, intervjupersoner, pilotintervju, genomförande, analysmetod, validitet och 

reliabilitet, litteratursökning samt etiska överväganden presenteras nedan.  

 

4.1 Metodval 
 
Enligt Steinar Kvale (1997) är det forskningsansatsen som styr valet av metod. Inom 

forskning finns två olika forskningstraditioner; kvantitativ och kvalitativ metod. Den 

kvantitativa forskningen handlar ofta om att göra mätbara och/eller precisa skattningar (Fejes 

& Thornberg 2009) medan den kvalitativa forskningen ger beskrivande data (Starrin 1994) 

som inte är kvantifierbara (Barbosa da Silva & Wahlberg 1994). Den kvalitativa forskningen 

handlar således om att systematisera någonting som kännetecknar ett fenomen (Olsson & 

Sörensen 2007) och frambringa mer innehållsrika svar än vad som hade framkommit genom 

kvantitativ metod (Backman 2008). Eftersom vi vill förstå hur lärare i idrott och hälsa 

uppfattar att relationens betydelse mellan lärare och elev kan påverka motivationen hos elever 

valdes en kvalitativ ansats med intervju som metod. Genom intervju ges lärarna möjlighet att 

beskriva sina upplevelser och erfarenheter.  

Ytterligare val som fattats handlar om vilken intervjuform som lämpar sig bäst för vårt syfte. 

Valet föll på att göra semistrukturerade intervjuer vilket, enligt Kvale (1997), innebär att 

samtalet utgår från ett antal tidigare bestämda frågor med öppna svarsalternativ. Utifrån 

svaren ges också möjlighet att ställa följdfrågor där respondenterna kan fördjupa och utveckla 

sina resonemang ytterligare, vilket leder in på hermeneutik som är en förklaringskonst inom 

den kvalitativa forskningen. 

 

4.2 Hermeneutik 

 
Att förklara och tolka är grundläggande inom hermeneutik som är vanligt förekommande 

inom samhällsvetenskaplig forskning (Gilje & Grimen 2007). I detta fall var det den muntliga 

diskursen dvs. intervjun som under arbetets gång förvandlades till texter och studerades 

utifrån hermeneutiska tolkningsramar. Detta gjorde hermeneutiken viktig i två avseenden; 
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dels genom att påverka intervjun som var grunden till de texter som tolkades, dels genom att 

kartlägga tolkningsprocessen för intervjuerna (Kvale 1997).  

En grundläggande tanke inom hermeneutiken är att vi aldrig förstår något förutsättningslöst. 

Vi förstår alltid saker mot bakgrund av vissa förutsättningar och dessa är nödvändiga för att 

förståelse ska äga rum. Tyvärr är denna förförståelse inte enbart en tillgång utan kan även ses 

som ett hinder i tolkningssammanhanget. Detta på grund av att förförståelsen alltid har en 

riktning, den är inte neutral (Gilje & Grimen 2007). I vårt fall kunde det handla om fördomar 

och erfarenheter som vi tillägnat oss under åren i skolan och genom vår 

universitetsutbildning. Nils Gilje och Harald Grimen (2007) menar vidare att ytterligare en 

grundsten inom hermeneutik är att fenomen enbart är förståeliga i den kontext som de 

förekommer i. Att tolka respondenternas svar innebar således att vi måste förstå deras svar 

utifrån det sammanhang de gavs. Hermeneutisk tolkning av våra intervjutranskript skedde 

därför genom pendling mellan del och helhet. I detta fall stod helheten för intervjutranskripten 

och delarna för de citat från intervjutranskripten som inkluderades i studien. Utifrån delarna 

framkom nya helheter som bildade nya delar osv. Denna process, dvs. sambanden mellan 

förförståelsen, kontexten och tolkningen, kallas inom hermeneutiken för den hermeneutiska 

cirkeln (Gilje & Grimen 2007, Kvale 1997) och det är utifrån denna ansats vi genomfört vår 

analys. 

 

4.3 Förförståelse  

 
Inom hermeneutisk forskning är det viktigt att vara medveten om sin förförståelse eftersom 

det är utifrån denna bakgrund som förståelse kan äga rum (Kvale 1997). Vår förförståelse har 

till stor del formats utifrån den lärarutbildning, inriktning idrott och hälsa, som vi läst fyra 

respektive tre terminer vid Hälsoakademin, Örebro universitet. För tillfället läser vi även 

tredje terminen pedagogik, vilket medfört att vi är insatta inom det pedagogiska området. 

Inför detta arbete har vi också tagit del av forskning kring motivations- och relationsarbete 

som säkerligen kommit att påverka hur vi förstått och tolkat det som framkommit i 

intervjuerna. Per-Johan Ödman (2004) påpekar att denna förförståelse inte enbart behöver 

vara en nackdel utan istället kan bidra till att tränga djupare in i områdets problematik. 
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4.4 Urval 

 
Urvalet till denna studie har genomförts utifrån vad Idar Magne Holme och Bernt Krohn 

Solvagn (1997) valt att definiera som teoretiskt och strategiskt konstruerade kriterier. 

Eftersom vi ville studera uppfattningar hos lärare i idrott och hälsa om hur relationens 

betydelse mellan lärare och elev kan påverka motivationen hos elever, har vi utgått från den 

förförståelse vi har på området och låtit dessa kunskaper utgöra teoretiska kriterier. Nedan 

följer inkluderingskriterierna för studien: 

• Respondenterna ska vara utbildade lärare i ämnet idrott och hälsa. 

• Respondenterna ska ha arbetat minst två år som lärare i idrott och hälsa. Vi anser att 

det är rimligt att lärare behöver minst ett par års arbetslivserfarenhet för att kunna 

uttala sig om betydelsen av en god relation mellan lärare och elev.  

• Respondenterna arbetar på grundskolans senare år (skolår 7-9) eller gymnasieskolan 

(skolår 1-3). Valet att fokusera på just dessa lärare beror på att det är i dessa skolår 

som elevers frånvaro tenderar att öka i ämnet idrott och hälsa (se kapitel 2.2, 2.8).  

• Respondenterna har en god förmåga att bemöta, skapa och upprätthålla en god relation 

samt motivera sina elever. Utifrån Annerstedts (2001) omsorgsdefinition ”att läraren 

bryr sig om hur eleverna mår, deras hälsa och utveckling samt att de kan förmedla 

värme” (s 194) har respondenterna fått avgöra om de anser sig ha dessa förmågor. 

Därefter har vi utgått från att lärarna på ett positivt sätt kan möta och motivera de 

elever som sällan eller aldrig deltar på lektionerna i idrott och hälsa. Vi är medvetna 

om att detta urvalskriterium är subjektivt men som Holme och Solvagn (1997) 

framhåller, kan informationsinnehållet öka genom att de intervjupersoner som används 

antas ha rikligt med kunskap.  

• På grund av tidsmässiga och ekonomiska skäl har vi valt att genomföra intervjuer med 

respondenter inom 10 mils avstånd med Örebro som utgångspunkt.  

Studiens urval blir genom dessa kriterier smalt men förhoppningsvis djupgående. Ett 

strategiskt urval har genomförts vilket innebär att de respondenter som intervjuats inte 

motsvarar genomsnittet utan är utvalda för att de antas ha rikligt med kunskap inom området. 

Det är dock viktigt att vara medveten om att de respondenter som valts ut inte är 

representativa i statistisk mening (Holme & Solvagn 1997), vilket inte heller är syftet med 

denna studie. Målet är istället att finna mönster och exempel på hur lärare, som ser sig själva 
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som goda pedagoger; motiverar, bemöter, skapar och upprätthåller goda relationer till sina 

elever. 

 

4.5 Intervjupersoner 

 
Vår önskan var att intervjua fem till åtta lärare i idrott och hälsa. Kvale (1997) menar att 

antalet respondenter som intervjuas är beroende av när forskaren anser sig ha uppnått teoretisk 

mättnad, dvs. ”intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du vill veta” (s 

97). Denna mättnad ansåg vi ha uppnått efter sju intervjuer. De respondenter som deltog i 

studien var samtliga utbildade lärare. Kön, ålder och undervisning i andra ämnen har inte varit 

avgörande i urvalet, men eftersom dessa faktorer kan ha betydelse för hur respondenterna 

svarat redovisas dessa nedan:  

• Lärare 1 (L1): Man, 29 år, arbetat som lärare i idrott och hälsa i 5 år. Undervisar 

skolår 7-9 i idrott och hälsa samt ytterligare ett ämne.  

• Lärare 2 (L2): Man, 35 år, arbetat som lärare i idrott och hälsa i 2 år. Har undervisat 

skolår 7-9 i idrott och hälsa. 

• Lärare 3 (L3): Man, 43 år, arbetat som lärare i idrott och hälsa i 15 år. Undervisar 

skolår 7-9 i idrott och hälsa. 

• Lärare 4 (L4): Man, 46 år, arbetat som lärare i idrott och hälsa i 26 år. Undervisar 

skolår 7-9 i idrott och hälsa samt ytterligare ett ämne. 

• Lärare 5 (L5): Man, 40 år, arbetat som lärare i idrott och hälsa i 8 år. Undervisar 

skolår 1-3 på gymnasiet i idrott och hälsa samt ytterligare tre ämnen.  

• Lärare 6 (L6): Kvinna, 63 år, arbetat som lärare i idrott och hälsa i 34 år. Undervisar 

skolår 1-3 på gymnasiet i idrott och hälsa.  

• Lärare 7 (L7): Man, 50 år, arbetat som lärare i idrott och hälsa i 24 år. Undervisar i 

skolår 1-3 på gymnasiet i idrott och hälsa.  

I resultatet och diskussionen benämns dessa lärare i ämnet idrott och hälsa som lärare eller 

lärarna. Vi har valt att benämna de elever som sällan eller aldrig deltar som elever eller 

eleverna.  
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4.6 Pilotintervju 

 
En pilotintervju genomfördes med en lärare i ämnet idrott och hälsa som senare även 

inkluderades utifrån våra kriterier och har kommit att delta i studien. Enligt Steinar Kvale och 

Svend Brinkmann (2009) är avsikten med en pilotintervju att undersöka om frågorna som 

ställs är relevanta utifrån syfte och frågeställningar. Peter Esaiasson et al. (2007) hävdar att 

formuleringar som skrivs ut på papper kan upplevas krångliga när de sägs. Genom att utföra 

en pilotintervju fanns möjligheten att kontrollera detta samt testa om intervjuns teman 

(baserade på studiens frågeställningar) följde en logisk ordning. En iakttagelse som gjordes 

var att de frågor som ställdes till läraren ibland uppfattades som komplicerade och efter 

pilotintervjun formulerades dessa frågor om till talspråk. En annan upptäckt var att några 

frågor uppfattades som likartade och därför togs bort. Ytterligare frågor som ansågs relevanta 

för studiens syfte lades också till. Efter att ha tagit dessa erfarenheter i beaktande ansågs 

materialet som framkommit utifrån pilotintervjun kunna användas i studien. Vid senare 

tillfälle ringdes respondenten som deltagit i pilotintervjun upp för kompletterande frågor.  

 

4.7 Genomförande 

 
Inledningsvis kontaktades Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och 

ungdom (NCFF)1 som gav förslag på tänkbara lärare i ämnet idrott och hälsa att intervjua. 

Dessa förslag resulterade i en respondent (L4). Kontakt togs också med tre lärare (L1, L3, L5) 

som vi mött under våra verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) och som alla uppfyllde 

inkluderingskriterierna. Vi har också fått förslag från vår handledare och andra adjunkter vid 

Hälsoakademin, Örebro universitet, på lärare som uppfyller ställda urvalskriterier, vilket 

medförde ytterligare två respondenter (L6, L7). Utöver dessa respondenter har vi även 

kontaktat en lärare som arbetar nytänkande inom området (L2). Dock hade denna respondent 

inte möjlighet att delta på annat sätt än via telefon. Under intervjun med denna respondent 

upptäckte vi dock att han inte var utbildad lärare i ämnet idrott och hälsa, trots att han 

undervisat i ämnet under två år. Eftersom vi fann flera av de åsikter han lyfte fram som 

relevanta i förhållande till vårt syfte och i viss mån även unika har vi ändock valt att inkludera 

honom i studien. Samtliga sju respondenter som tillfrågades deltog således i studien, vilket 

medförde att inga bortfall noterats.  

                                                 
1 NCFF arbetar för att främja en helhetssyn på sambanden mellan fysisk aktivitet och barns och ungdomars 
utveckling och lärande. Tillsammans med några andra organisationer utser NCFF årligen “Årets idrottslärare”. 
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Vid en första telefonkontakt med utvalda respondenter ställdes frågan om de själva ansåg sig 

ha förmågan att kunna skapa en god relation till sina elever. Som tidigare nämnts utgick vi 

från Annerstedts (2001) omsorgsdefinition. Om lärarna själva ansåg sig ha denna förmåga var 

de aktuella att få delta i studien.  

Intervjuerna genomfördes antingen på respondentens arbetsplats eller vid Örebro universitet 

med undantag för intervjun som genomfördes via telefon. Intervjutillfället inleddes med att 

upplysa om studiens syfte samt de etiska forskningsprinciper som vi tagit hänsyn till. Vi 

informerade också om att intervjun skulle komma att spelas in och frågade då om de gav sitt 

godkännande till detta, vilket samtliga gjorde. Anledningen till valet att spela in och 

transkribera samtliga intervjuer var för att det enligt Kvale (1997) är den bästa 

dokumentationsmetoden vid kvalitativ intervju. Under intervjun ställde en av oss frågor 

medan den andre förde anteckningar och eventuellt kompletterade med följdfrågor. Vi 

genomförde fyra respektive tre intervjuer vardera. Efter genomgång av samtliga frågor i 

intervjuguiden fick respondenten möjlighet att förtydliga eller framföra ytterligare eventuella 

tankar som framkommit under intervjun. 

 

4.8 Analysmetod 
 
Efter att intervjuerna genomförts med ljudupptagning blev nästa steg att transkribera 

materialet. Hela intervjuerna transkriberades för att inte gå miste om betydelsefulla delar. 

Transkriberingen skrevs ut i talspråk, vilket Kvale (1997) framhåller kan krävas vid språkliga 

analyser för att markera nyanser, upprepningar och tonlägen. I resultatdelen skrevs citaten 

från respondenterna om från talspråk till skriftspråk. Holme och Solvang (1997) menar att det 

ofta är nödvändigt att redigera citaten för att ändra t.ex. ordföljden och att säkerställa att namn 

och uttryckssätt inte upphäver anonymitetskravet. Likaså framhåller Kvale (1997) att det kan 

underlätta för läsaren att förstå meningen i intervjupersonernas berättelser om citaten skrivs 

om från talspråk till skriftspråk.  

I analysen har citat använts för att betona eller belysa olika faktorer (Holme och Solvagn 

1997). Ödman (2004) nämner att analysen kan genomföras med hjälp av en innehållsanalys 

av texten som därefter delas in i kategorier, som enligt Kvale och Brinkmann (2009) är den 

mest förekommande formen av dataanalys. Ödman (2004) menar att de kategorier som 

arbetas fram antingen kan exemplifieras genom citat eller genom längre uttalanden, vilka 

bedöms vara representativa för en viss inställning. Holme och Solvagn (1997) framhåller 
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vikten av att citaten inte bör styra analysen utan att citaten finns med för att öka förståelsen av 

de aktuella momenten, vilket vi försökt eftersträva i studiens resultat.  

Bearbetningen av intervjutranskripten skedde utifrån inspiration hämtat från den 

hermeneutiska cirkeln, där vår förförståelse och textens kontext behandlades i förhållande till 

dess del och helhet. På så sätt framkom nya delar och genom dessa delar nya helheter. Denna 

bearbetning skedde i studien inledningsvis individuellt och sedan tillsammans vilket medförde 

att vi kunde jämföra de kategorier och tolkningar som framkommit. På så sätt påverkade vi 

inte varandra i tolkningsprocessen och om olika tolkningar av texten uppkommit fördes ett 

resonemang kring detta. Vi bedömde att våra kategoriseringar och tolkningar var 

förhållandevis lika utifrån de innehållsanalyser som genomfördes individuellt. Analyserna tog 

form genom läsning av hela intervjutranskripten där viktiga ord och meningar, utifrån våra 

frågeställningar, lyftes fram som delar. Dessa delar har sedan satts samman till kategorier som 

kommit att bilda studiens resultat. Eftersom inspiration hämtats från den hermeneutiska 

cirkeln kommer resultaten att diskuteras och få betydelse i relation till den tidigare 

forskningen. 

 

4.9 Validitet och reliabilitet 

 
Validitet handlar om att det som avses att undersökas faktiskt undersöks (Patel & Davidsson 

2003). Författarna framhåller att strävan efter en god validitet bör genomsyra hela 

forskningsprocessen och inte enbart fokusera på relationen mellan datamaterial och tolkning. I 

denna studie kan validiteten kommit att påverkas av att det som undersöktes, t.ex. relationen 

mellan lärare och elev, innebar en viss förväntan, dvs. att relationer både är viktiga och har 

betydelse för motivationen. Detta skulle kunna innebära att lärarna som intervjuats förstärkte 

synen på deras goda relation till sina elever samt hur de uttryckte att de arbetar för att skapa 

motivation. Denna problematik var vi medvetna om vilket gjorde att vi inledningsvis vid 

intervjutillfället talade om för respondenten att det är hans/hennes erfarenheter och tankar som 

är intressanta för studien.  

 
Reliabilitet handlar om att undersökningen utförs på ett stabilt och tillförlitligt sätt. Runa Patel 

och Bo Davidson (2003) påpekar att precisionen i undersökningens utförande kan bedömas 

som god om den inte ger vika för slumpinflytande av olika slag. Samtidigt framhåller 

författarna att det kan vara svårt att kontrollera reliabiliteten vid intervjuer. Ett sätt att stärka 

reliabiliteten är därför att ytterligare en person, förutom intervjuaren och respondenten, 
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närvarar vid intervjutillfället. Detta genomfördes vid samtliga intervjutillfällen för att stärka 

reliabiliteten.  

 

4.10 Litteratursökning 

 
Vetenskapliga artiklar har främst sökts i databasen ERIC. De sökord som använts och 

kombinerats med varandra är följande: “physical education”, “motivation”, “school”, 

“teacher student relationship” samt “relationship with teacher”. Utifrån dessa sökningar 

påträffades ett flertal vetenskapliga artiklar som kommit att användas i denna studie. Några av 

artiklarna som granskats återkom med referens till samma forskare, t.ex. Noddings (2006) 

eller Deci och Ryan (2000), vilket medförde att specifika sökningar efter deras namn i 

databaserna ERIC respektive PsychInfo utfördes. Ett kriterium för att en artikel skulle 

inkluderas var att den i någon bemärkelse skulle behandla motivation, allra helst i skolan, 

eller relationen mellan lärare och elev. Artiklar som t.ex. tagit upp snarlika relationer, 

exempelvis mellan tränare och adept, exkluderades. På Skolverkets hemsida har sökningar 

utifrån sökorden: ”idrott och hälsa” samt ”motivation” genomförts. Ytterligare litteratur som 

använts är avhandlingar, rapporter, böcker och tidningsartiklar som funnits relevanta i 

förhållande till studiens syfte. 

 

4.11 Etiska överväganden 

 
Vid genomförandet av denna intervjustudie fanns etiska aspekter att beakta. Inom studier av 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning har Vetenskapsrådet (2003) preciserat fyra 

allmänna etiska principer att förhålla sig till.  

• Informationskravet innebär att informera deltagarna om studiens syfte och att det är 

frivilligt att delta i undersökningen.  

• Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien har rätt att bestämma över sin medverkan. 

• Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagare som ingick i studien behandlats med 

konfidentialitet. Detta innebär i praktiken att alla personuppgifter förvaras på en säker 

plats där ingen obehörig kan ta del av dessa uppgifter. Det ska således inte kunna gå att 

identifiera vare sig skola, lärare eller elev. 

• Nyttjandekravet innebär att alla uppgifter som samlas in för denna studie, endast används 

för det aktuella forskningsområdet.  
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Andra etiska överväganden som tagits hänsyn till är valet av plats för var intervjuerna skulle 

äga rum. Vi bedömde att det skulle vara en trygg miljö, som lärarna kände sig bekväma i, 

därför lät vi respondenterna bestämma plats. Kvale (1997) nämner också att alltför närgångna 

frågor bör undvikas, om deltagarna inte själva väljer att berätta. I denna undersökning skulle 

någon av våra frågor tänkas vara känslig om t.ex. en lärare haft en alltför nära relation till en 

elev. Eftersom avsikten med denna studie bl.a. är att studera bemötandet mellan lärare och 

elev har vi inte undvikit frågor som denna om det kommit på tal. Däremot har vi varit 

medvetna om att det kan upplevas känsligt och därför tagit oss an frågan med stor 

försiktighet. 
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5. Resultat 
 
Följande del behandlar resultatet av studien. Resultatdelen utgår från studiens frågeställningar 

enligt följande tre huvudrubriker: 1. Lärares motivationsarbete, 2. Lärares bemötande samt 3. 

Hur lärare skapar och upprätthåller en god relation till de elever som sällan eller aldrig 

deltar i ämnet idrott och hälsa. Under varje huvudrubrik har resultatet kategoriserats i 

underrubriker. 

 

5.1 Lärares motivationsarbete 

 
Denna rubrik behandlar vår första frågeställning; Hur uttrycker lärare i idrott och hälsa att de 

motiverar de elever som sällan eller aldrig deltar i undervisningen? Kategorierna under 

denna rubrik benämns: Trygghet – en förutsättning för motivation, Inre och yttre motivation 

samt Hinder för att motivera eleverna. 

 

5.1.1 Trygghet – en förutsättning för motivation 
 
Betydelsen av dialog mellan lärare och elev framstår som viktigt enligt samtliga lärare.  I 

vissa fall äger dessa samtal rum enskilt mellan lärare och elev, i andra fall uttrycks 

diskussioner i helklass vara att föredra. Vilket tillvägagångssätt som än antas, betonas vikten 

av att dialogen är till för att skapa förståelse mellan lärare och elever.  

L1: Första steget är ju att samtala med eleverna. 

L4: Du måste ta reda på vad det handlar om… inte förutsätta att man förstår, man måste faktiskt 

försöka förstå. Det tror jag är det absolut viktigaste.  

Genom förståelse menar lärarna att elever kan känna trygghet. Förståelse kan skapas genom 

känslan av att lyckas, vilket förutsätter att undervisningen anpassas efter elevens nivå och att 

han/hon får en lagom utmaning. En lärare uttrycker detta med följande liknelse: 

L4: Mitt jobb är att springa runt och sätta upp stegar framför allihop och de där pinnhålen i 

stegarna får inte vara för nära varandra för då blir det [undervisningen] ointressant. Men det får 

inte heller vara för långt emellan för då är risken att eleverna i sin tillit till mig hoppar, tappar 

taget, ramlar i backen och slår arslet i golvet. 
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Lärarens metaforiska beskrivning av ”stegarna” skulle kunna stå för att undervisningen bör 

anpassas efter elevens nivå så att eleven känner lagom utmaning. Om ”pinnhålen” är för långt 

ifrån varandra beskriver läraren att detta kan skapa otrygghet hos eleven. 

Flertalet lärare framhåller att de elever som aldrig eller sällan deltar har en dålig självbild och 

låg självkänsla. Många bär också med sig dåliga erfarenheter av ämnet eller den lärare de 

tidigare haft. Detta har medfört en känsla av otrygghet och upplevelser av misslyckanden.  

L5: De har dålig självkänsla, dålig självbild, upplevelser av misslyckanden, jag kan inte, jag vill 

inte, jag skäms över min kropp, jag passar inte in här, jag är ingen idrottstjej eller kille, jag tycker 

om att röra på mig men absolut inte i grupp tillsammans med mina klasskompisar, däremot att röra 

på mig på fritiden är helt okej 

Att involveras i små steg genom att t.ex. delta i vanliga kläder samt att vara med på vissa 

delar som eleven känner sig trygg i, uppges av flera lärare vara ett sätt att skapa motivation 

hos eleven. Flera lärare försöker också skapa trygghet genom praktiska åtgärder som 

exempelvis att eleven tillåts byta om på annan plats. 

L5: Jag försöker rent praktiskt med ombyte på annan plats och sen att man [eleven] är med på 

vissa delar som man känner sig trygg i så att de hittar tillbaka till sin trygghet.  

Ytterligare sätt att skapa trygghet som kan leda till motivation beskrivs av flera lärare vara att 

när de får en ny klass i idrott och hälsa inte inleda terminen med att starta upp i hallen med 

någon konkurrensinriktad idrott utan istället fokuserar på att skapa trygghet i gruppen. Ett 

tillvägagångssätt som omnämns är att inleda undervisningen med teori. En av lärarna talar 

dessutom om idrott och hälsa som två motpoler. Han vill inte undervisa i ”idrott” på sina 

lektioner (med idrott menar han tävlingar/utslagning) utan betonar hälsoperspektivet, eftersom 

han menar att ”idrott” ofta innebär att någon förlorar.  

L3: I idrott så förlorar människor, det gör man inte i hälsa.  

L5: Vi kör hälsoteori de första fem veckorna där vi är i en klassrumssituation för att hitta den här 

relationen där man inte startar upp i hallen… Avslutar med ett papper där eleverna får skriva om 

sina tidigare erfarenheter utav idrott och hälsa.  

Att ta reda på elevernas bakgrund och tidigare erfarenheter av ämnet idrott och hälsa 

förefaller vara en vanlig metod bland lärarna för att skapa förståelse för elevens vardag. På 

vilket sätt eleverna får redogöra för sin bakgrund varierar dock mellan olika lärare. I vissa fall 

får eleverna skriva ner tidigare erfarenheter på ett papper, i andra fall genomför läraren korta 
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samtal med varje elev. Oavsett vilket tillvägagångssätt som antas uttrycks det viktiga vara att 

denna bakgrundsinsyn ger läraren möjlighet att planera undervisningen utifrån elevernas 

intressen, kombinerat med kursplanen. 

I flera fall framhålls vikten av samarbete mellan elever, vilket tycks vara ytterligare en tanke 

bakom visionerna att inte inleda undervisningen med konkurrensinriktad idrott i idrottssalen. 

En av lärarna framhåller att de i början av A-kursen i idrott och hälsa på gymnasiet inleder 

med en friluftsliv-kickoff där eleverna tillsammans med läraren bl.a. paddlar kanot, övernattar 

och genomför samarbetsövningar för att skapa trygghet och ett tillåtande klimat. Enligt en 

lärare handlar det om att skapa ett beroende mellan eleverna, där det allra viktigaste är att 

eleverna får känna att de är med på ett eller annat sätt.  

L4: Det handlar om att känna att man ÄR någon. Jag är med. 

L6: Man har ju olika ryggsäckar med sig så jag tror att det är viktigt att man med nya elever som 

kommer skapar trygghet i gruppen genom olika övningar.  

L4: Det handlar om att det finns en social acceptans i gruppen som alla upplever och att … Här 

skrattar vi tillsammans, inte åt varandra.  

Målet för lärarna att alla ska vara med och delta tillsammans i grupp. Om detta inte är möjligt 

på grund av olika anledningar som t.ex. obehagskänslor, tidigare negativa erfarenheter och 

dålig självkänsla använder sig de flesta lärare av alternativa lösningar som exempelvis 

promenader, gym, träningsdagbok för att på så sätt börja någonstans. Andra metoder kan vara 

att involvera eleverna genom att de får hjälpa till med t.ex. tidtagning eller att vara domare. 

Lärarna börjar således med att motivera eleven i små steg och på elevens villkor, för att sedan 

förhoppningsvis få med eleven i undervisningen tillsammans med andra. 

L5: … [Eleven] kan vara med på vissa delar för att därefter gå ut och göra en annan aktivitet som 

till exempel gym, för att försöka slussa in dem… Är det nu så att man inte vill det, så får man 

försöka fundera på att hitta någon sorts träningsdagbok under ett par veckor där de då hittar en 

glädje i det här med fysisk aktivitet. Jag har som utgångspunkt att eleverna ska vara med i 

helgrupp. Det är det som är målet. 

Lärare 3 problematiserar dock innebörden av alternativa lösningar. Han menar att andra 

aktiviteter bör avdramatiseras så att eleven inte blir än mer exkluderad. Att vara med på andra 

villkor än övriga elever kan vara nog så jobbigt för den enskilde eleven. 

L3: … Då handlar det om att göra det så att de [eleverna] inte tappar ansiktet… Så att man inte 

avslöjar sig och att det blir mer problem… 
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5.1.2 Inre och yttre motivation 
 
Att motivera de elever som sällan eller aldrig deltar uttrycks av samtliga lärare vara en viktig 

uppgift. Däremot är det enligt vissa lärare en svårighet att få eleverna att uppleva inre 

motivation trots att denna motivationsform verkar föredras av lärarna. Utan inre motivation 

kan det vara svårt att bygga grunden för ett livslångt lärande, enligt lärare 6. Ett sätt att skapa 

inre motivation hos eleverna kan vara att göra undervisningen underhållande och meningsfull 

utifrån elevernas vardag.  

L3: Jag utgår från att människor kommer om man tycker att det är roligt. 

L2: Jag kopplar alltid lektionen till vardagen... Jag sätter idrotten i ett sammanhang. 

Lärare 2 menar också att det är viktigt att eleverna förstår att undervisning i idrott och hälsa 

handlar om mer än bara rörelse, ”det handlar om livet och relationer”. Därför är det viktigt att 

eleverna lär sig att stå för sin åsikt och inte enbart genomföra lektionen för att få ett betyg. 

L2: Det handlar om livet och om relationer. Hur man hanterar motgångar, vad krävs för framgång, 

koncentration, teamwork, sociala relationer, kommunikation.  

L4: Hellre någon som förtvivlat säger aldrig än någon som med ett rakt ansikte och ett sträck som 

mun utför exakt det som den [eleven] tror att jag vill att den [eleven] ska göra… Jag vill att de ska 

ha en åsikt. Eleverna ska faktiskt ha med sig någonting ut i livet, inte bara ha ett betyg. 
 

5.1.3 Hinder för att motivera eleverna 
 
Trots att samtliga lärare uttrycker att de arbetar mycket med motivation stöter de dagligen på 

hinder för att motivera sina elever. Ett av de större hindren som framkommit under 

intervjuerna är tidsaspekten. Flera av lärarna uttrycker att tiden är ett ständigt problem som 

gör att de inte hinner motivera och ta sig tid för den enskilda eleven så mycket som de hade 

önskat. Detta uttrycks bero på att lärare idag har mängder med rapporter och uppföljningar att 

utföra, vilket enligt Lärare 1 innebär att hälften av tiden läggs på åtgärdsprogram istället för 

att skapa någonting praktiskt för den specifika eleven. Tiden räcker helt enkelt inte till.   

L1: Du har 14-15 andra [elever] som är i full fart med någonting och du vill vara där och vara med 

och delta själv eller vara där och hålla i saker, uppmuntra dem. Det är klart, det är en tidsaspekt. 

L7: Det är svårt att ta sig tid när man har 400 elever och ser dem en gång i veckan. 
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Ovan uttrycker lärare 7 ytterligare ett problemområde som omnämnts av flera lärare, att man 

träffar eleverna sällan. Det fysiska avståndet blir på så sätt ett hinder, vilket främst betonas av 

de lärare som endast undervisar i ämnet idrott och hälsa till skillnad från de som undervisar i 

flera ämnen.  

L6: Som idrottslärare blir man ganska så isolerad. 

L4: Det möjliga hindret det är att man inte träffar eleverna… Det fysiska avståndet emellan. 

Några av lärarna betonar också att ämnet idrott och hälsa inte alltid kan vara första prioritet 

för eleverna. Om en elevs hemsituation är katastrofal gäller det i första hand att hjälpa den 

eleven att leva ett någorlunda hyfsat liv. Det handlar om att se ämnet idrott och hälsa i 

förhållande till helheten vilket leder till insikt om att ämnet bara är en liten del av elevens 

värld.  

L5: Idrotten blir en så här liten del (visar med fingrarna) av den stora problematiken och där 

kommer jag in en gång i veckan. Det är klart att det är ett hinder att då jobba med motivation under 

den här lilla lilla delen i det här kaotiska som den här eleven lever i. 

 

5.2 Lärares bemötande 
 
Denna rubrik behandlar vår andra frågeställning; Hur uttrycker lärare i idrott och hälsa sitt 

bemötande av de elever som sällan eller aldrig deltar i undervisningen? Kategorierna under 

denna rubrik benämns: Bemötande på gruppnivå samt Bemötande på individnivå. 

 

5.2.1 Bemötande på gruppnivå 
 
Lärarna uttrycker att ämnet idrott och hälsa skiljer sig åt jämfört med andra ämnen. Det 

nämns bl.a. att ämnet bidrar till att vissa elever känner sig utpekade i form av 

kroppsuppfattning, gruppåverkan, att de inte kan gömma sig på samma vis som i ett klassrum, 

utsatthet i omklädningsrummet och att inte duga.  

L3: Problemet är att idrottsämnet lär så många att de är dåliga i saker som man inte behöver veta 

att man är dålig i… Alltså, du kan inte hålla på med en undervisning där du lär folk att vara dåliga, 

samtidigt som det är viktigt att alla är med. 

Flera lärare menar att en viktig förutsättning i bemötandet är att läsa av hur gruppen som 

helhet fungerar. Att få elever att växa och känna sig viktiga, uttrycks vara en 

grundförutsättning i lärarnas bemötande. Det kan enligt lärare 3 göras antingen genom att 
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”lyfta” de elever som framförallt behöver det eller genom att ”sänka” en elevs negativa 

beteende mot någon elev. Att vara noga med att uppmärksamma och avfärda alla 

kommentarer som är elaka från övriga i klassen kan vara ett sätt för läraren att bemöta 

gruppen. Alla grupper beskrivs, enligt lärare 3, vara byggda hierarkiskt där läraren antingen 

måste ”vinna” eller ”knäcka” toppen av hierarkin. Annars finns risken att ledaren/ledarna styr 

gruppen på ett ofördelaktigt sätt. Samma lärare förtydligar sedan att om han ”dissar” 

beteendet hos de elever som styr gruppen, behöver han sedan vinna dem tillbaka. 

L3: … Det handlar lite om att markera… Om man har ett sånt klimat där man låter Johan sänka 

någon, då spelar det ju ingen roll vad jag gör för att lyfta Anders. Utan då måste jag ta 

kommentarerna, måste ta blicken, måste ta allt sånt… Jag tycker att om man har en extremt stor 

käft så behöver man lära sig att man har en stor käft, men sen måste du vinna dem… Då handlar 

det om att lägga armen om och säga att om du beter dig så, så får du inga vänner och när du går 

härifrån så pratar de skit om dig. Jag vet inte om du gillar det men jag ser det och du är för bra för 

det. 

 

L5: … Om det finns flera i en klass som påverkar varandra negativt då gäller det att jobba med 

gruppdynamiken och försöka få hit ledaren i gruppen som då kan plocka med sig andra. 

 

5.2.2 Bemötande på individnivå 
 
Det råder inget tvivel om att lärarna anser att de elever som sällan eller aldrig deltar är viktiga 

för dem. Däremot skiljer sig svaren till viss del åt angående hur lärarna ser på dessa elever i 

förhållande till övriga gruppen.  

L3: Som viktigast. Gör jag en undervisning som når dem [eleverna som sällan/aldrig deltar], så når 

jag även de andra eleverna. Gör jag en undervisning som riktar sig till de andra, då når jag aldrig 

dem [eleverna som sällan/aldrig deltar]. 

L2: … Jag strävar framförallt efter att bemöta dem precis som mot dem andra. Alltså att mitt 

förhållningssätt inte påverkar om de deltar eller inte … 

Hur lärarna sedan bemöter de elever som sällan eller aldrig deltar, sker enligt lärarna genom 

att vara personlig, mänsklig och använda humor. Det framkommer också att det är viktigt att 

eleven ska känna sig sedd. Ytterligare tillvägagångssätt är att lära känna eleven så att eleven 

känner förtroende för läraren. Flera lärare uttrycker att de ofta inleder samtal med eleven 

genom att prata om annat som exempelvis ligger nära elevens verklighet och som är 

personligt. En lärare uttrycker följande metod i sitt bemötande: 
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L4: Jag försöker till exempel alltid när jag möter elever i korridoren… säga hej Lisa, hej Per, inte 

hej, hej, hej… Man väljer det namnet för att det ska finnas en personlig relation hela tiden.  

L5: ... Börjar jag istället med att ställa en fråga: Tjeeenare! Hur var lunchen idag? Vad gjorde du i 

helgen? Vad gillar du för musik? Då blir man på ett annat sätt och därefter kan man börja jobba 

med de andra delarna. Men att börja jobba med… Nu måste du komma hit, du ligger på IG (paus) 

dem är vana vid det bemötandet, så jag kommer ingen vart med det (paus) med hot… Vissa elever 

kanske jag gör det med, men jag har hittat den här andra vägen och det har gått mycket bättre 

tycker jag. 

 
Att hitta tillfällen till möten mellan lärare och elev som känns spontana beskrivs som viktiga 

förutsättningar för att ett bra bemötande ska kunna ske. De flesta lärarna menar att sådana 

möten kan äga rum t.ex. i korridoren, i matsalen eller i andra situationer där mötet sker 

naturligt.  

L4: Det är ju ute, inne, överallt (paus) korridorer, alla tillfällen där vi kan skapa en personlig 

relation till de här eleverna. 

Huruvida läraren söker upp eleven eller inte, om eleven i fråga inte kommer till deras 

undervisning skiljer sig åt mellan lärarnas beskrivningar. De verkar dock vara överens om att 

tjat och tillrättavisningar inte leder till något ökat deltagande hos eleverna. 

L6: Jag kontaktar klassläraren och talar om ganska tidigt att jag vill träffa dem [eleverna]. Jag 

brukar säga, de måste ta kontakt med mig dem här eleverna… 

L5: Jag söker upp dem på deras lektioner… Jag struntar inte i att de inte dyker upp. Det är oerhört 

viktigt.  

L4: … Det måste till de här naturliga träffarna, inte kännas för eleven att nu kommer han [läraren], 

nu ska han prata med mig igen, nu ska han tjata, gubbjävel. 

 

Samtliga lärare beskriver att de trivs med sina arbeten där främst mötet med människor är 

kärnan till att de trivs. Lärarens bemötande till sina elever uttrycks vara nyckeln för att en god 

relation ska kunna skapas och upprätthållas mellan lärare och elev.  
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5.3 Hur lärare skapar och upprätthåller en god relation 
 
Denna rubrik behandlar vår tredje frågeställning; Hur uttrycker lärare i idrott och hälsa att de 

skapar och upprätthåller en god relation till de elever som sällan eller aldrig deltar i deras 

undervisning? Kategorierna är enligt följande: Omsorg och förståelse, Tillit och tydlighet 

samt Tänkbara negativa följder av en god relation. 

 
5.3.1 Omsorg och förståelse 
 
Som tidigare nämnts är förståelse ett återkommande inslag i samtliga lärares beskrivningar av 

hur de motiverar och bemöter de elever som sällan eller aldrig deltar i deras undervisning. Så 

även när det gäller att skapa och upprätthålla en god relation mellan lärare och elev. Viktiga 

egenskaper som uttrycks av flera lärare kan vara att de ska kunna förstå elevens problematik, 

vara lyhörda och respektera eleven.  

L6: … Att sätta sig in i deras situation (paus) empatin tror jag är viktig… Man måste ha en 

förståelse för deras beteende. 

L1: … Att respektera dem för det beslut och de individerna som de är. Det finns anledningar till att 

de är på vissa sätt och kan jag skaffa en förståelse för det, så kan jag bemöta det på ett sätt.  

L5: Att hela tiden jobba med att förstå elevens verklighet. Det är oerhört lätt att man utgår ifrån sig 

själv... Men man ska också vara medveten om att det finns elever som har ett totalt misslyckande 

som ser på sig själva på ett helt annat sätt än vad jag gjorde i skolan… Så reflektion och att förstå 

elevens verklighet är oerhört viktigt… Att man kan sätta sig in i elevens tankar och sen försöka 

utgå ifrån det på ett professionellt sätt.  

 

Enligt lärare 3 finns det tre behov som kan kopplas till förståelse för att en god relation mellan 

lärare och elev ska kunna skapas och upprätthållas, enligt följande citat:  

L3: Det finns bara tre behov hos barn (paus). Det är sedd, hörd och älskad. Den dagen du slutar 

med nått av dem, då slutar du vara en bra lärare. 

Detta kan tolkas som att lärare 3 uttrycker att han har en förståelse och dessutom förmågan att 

bry sig om och visa intresse för eleven. Samtliga lärare i studien talar om begreppet omsorg. 

De flesta lärare framhåller att den goda relationen är viktigare än ämnet i sig. 

L3: Jag blev inte idrottslärare för idrottens skull… 

Intervjuare: Utan för? 

L3: För barnens skull. 
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L5: … Ämnet är bara en liten liten del för mig… Det viktigaste är att jag trivs med att undervisa 

och träffa eleven. 

L1: Hela tiden visa att man finns där, man bryr sig och att se dem för vilka de är. 

För att tillämpa denna syn på omsorg beskriver flera lärare att en viktig förutsättning är att ha 

en positiv människosyn samt att ständigt reflektera över situationer som uppstår. 

L5: … Att intala sig själv att det aldrig är elevens fel för då når man ingenting genom att säga att 

det är fel på eleven … Givetvis har jag mina mål i kursen och mina betygskriterier… Men vad kan 

jag som lärare göra för att ge den här eleven förutsättningar för att nå målen i ämnet idrott och 

hälsa. Och då aldrig ge upp utan försöka verkligen vrida och vända så mycket som möjligt. Och 

människosynen handlar ju om att man trivs med människor inte bara med ämnet.  

 

5.3.2 Tillit och tydlighet 
 
Att endast visa omsorg behöver inte innebära att en god relation mellan lärare och elev 

uppstår. Lärarna uttrycker också att en ömsesidig tillit mellan lärare och elev är viktiga 

ingredienser. För att skapa tillit menar flera lärare att rättvisa och tydlighet såsom att ha 

rutiner, struktur och gemensamma regler är villkor för att en god relation ska kunna skapas 

och upprätthållas mellan lärare och elev.  

L2: Tillit är en väldigt viktig egenskap. Att de kan känna att de kan lita på mig och naturligtvis att 

jag kan lita på dem tillbaka. Att det finns en trygghet i att vi vet vart vi har varandra och en 

trygghet i att vi vet vad som gäller... Regler och struktur är väldigt viktigt.  

Lärarna framhåller att denna tillit i sin tur kan leda till trygghet och förståelse mellan dem. 

Samtidigt menar flera lärare att det är en svår balansgång mellan att vara personlig och privat 

dvs. att tilliten och omsorgsarbetet inte bör övergå till något annat. En lärare yttrade följande 

citat:  

L5: Man balanserar på en väldigt tunn lina där man inte får ta det [relationen] personligt utan man 

får se det professionellt. 

 

5.3.3 Tänkbara negativa följder av en god relation 
 
När lärarna fått frågan om de kan se några negativa följder av att ha en god relation till sina 

elever har flertalet lärare spontant svarat ”nej” på frågan. Samtliga lärare har ändå 

problematiserat sitt resonemang och kan se negativa följder om den goda relationen till eleven 
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övergår från en personlig till privat relation. Det bör dock påpekas att trots de negativa 

konsekvenser som lärarna omnämner menar samtliga lärare att den goda relationen överväger 

de eventuellt negativa följderna.  

L1: Jag skulle inte vilja se mina elever som mina vänner eller mina kompisar utan det handlar om 

att ha en respekt för dem vi är. Jag respekterar dig och dina åsikter betyder mycket, men jag är 

lärare och du är elev… En bra relation är förståelse och respekt för vilka roller vi har och vilka 

personer vi är. 

En lärare uttryckte också att en god relation kan innebära att det finns en risk att lärare blir 

partiska och inte gör en rättvis bedömning utifrån elevernas kunskaper.  

L6: … Man dömer beteendet istället för kunskaperna, jag vet inte, jag hoppas inte det är så. 

En annan negativ konsekvens av att ha en god relation till sina elever som framkommit i flera 

intervjuer är att engagemang tar tid och kräver mycket energi av läraren. 

L5: … Att engagera och motivera eleverna kräver väldigt mycket av mig som person. Det vill 

säga, man kan vara ganska så trött när man kommer hem efter jobbet. 

L6: I början av min karriär kunde man inte koppla av sina elever när man gick på sommarlov 

förrän efter några veckor … Man tänkte för mycket på dem [eleverna]. 

Några av lärarna har också svarat att en god relation innebär att båda parter kan ha höga 

förväntningar på varandra som kanske inte alltid uppfylls. Det kan handla om att en elev gör 

någonting som han eller hon skäms över och inte vill att läraren ska få reda på. Det kan också 

innebära att lärare upplever krav och förväntningar om att de skall vara på ett visst sätt. 

L4: … Även om jag är idrottslärare så måste jag kunna få äta en pizza och ta en öl. Det är ganska 

normalt tycker jag, och då skulle det kunna uppstå (paus) det har det gjort vid något enstaka 

tillfälle, lite problematiskt. 

L3: Alltså de [eleverna] kan ha jobbigt om jag skulle bli besviken… Det var en tjej som åkte fast 

för snatteri nu. Hon klarade av att ringa hem men på måndagen stannade hon hemma. 

Intervjuaren: För att hon inte ville (paus) berätta? 

L3: Träffa mig. 
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6. Diskussion 
 
I detta avsnitt behandlas studiens huvudsakliga resultat som diskuteras i relation till tidigare 

forskning. Diskussionen innehåller också en metoddiskussion, där studiens styrkor och 

svagheter redogörs. Avslutningsvis tydliggörs studiens slutsatser. 

 

6.1 Resultatdiskussion 
 
I följande avsnitt diskuteras hur lärare kan arbeta för att motivera, bemöta, skapa och 

upprätthålla en god relation till sina elever. 

 
6.1.1 Lärares motivationsarbete 
 
Forskare talar om två eller tre former av motivation (Deci & Ryan 2000; Lee 2004; Mowling 

et al. 2004; Spittle & Byrne 2009). I NU03 (Skolverket 2005) konstateras att den yttre 

motivationen är vanlig inom idrott och hälsa då fem av nio elever i skolår 9 svarat att de 

endast deltar i lektionen för att få betyg. Samtidigt visar resultatet i vår studie att det är den 

inre motivationen som lärarna vill framkalla hos sina elever. Även i Lpo 94 och Lpf 94 

framhålls den inre motivationen som viktig för att eleverna skall ges en grund för ett livslångt 

lärande. ”Undervisning och arbetsformer som bygger på inre motivation är med all 

sannolikhet långsiktigt mer effektiva än verksamheter som huvudsakligen baseras på yttre 

motivation” (SOU2008:109, s 206). En lärare i studien samt Mowling et al. (2004) framhåller 

dock svårigheterna med att skapa inre motivation hos eleverna eftersom denna 

motivationsform är individuell. Det viktigaste verkar vara att göra undervisningen 

meningsfull utifrån elevernas vardag och visa att ämnet idrott och hälsa består av mycket mer 

än bara idrott, ”det handlar om livet och relationer” (L2). 

Flera lärare i studien nämner att idrott och hälsa är unikt i den mening att ämnet är ett relativt 

utsatt ämne, med t.ex. omklädningsrumsproblematiken, och att eleven inte kan gömma sig på 

samma vis som i klassrumsundervisningen. Detta stämmer även överens med Redelius 

(2004b) argument. Några av lärarna framhöll att de lät elever t.ex. få byta om på annan plats. 

Detta för att eleven inte ska inleda lektionen med att känna otrygghet. Vår uppfattning är att 

några lärare ansåg att ombyte var en självklarhet för att eleven skulle kunna delta i 

undervisningen. Samtidigt uttryckte andra lärare att eleven likväl kunde delta i t.ex. jeans. Vi 

ställer oss frågande till om ombyte behöver vara ett kriterium för att få delta i ämnet idrott och 
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hälsa när problematiken ser ut som den gör. Denna fråga lämnas vidare för framtida 

forskning.  

När vissa lärare får en ny klass i idrott och hälsa, inleder de ofta med teori eller 

äventyrsbaserad undervisning för att skapa ett tillåtande klimat, ett så kallat process- eller 

målorienterat klimat (Spittle & Byrne 2009) där eleverna skrattar med varandra, inte åt 

varandra. Om eleven ändå känner utsatthet eller obehag med ämnet och inte vill delta uppger 

flera lärare att de låter eleven genomföra så kallade alternativa lösningar som t.ex. 

promenader, gym eller träningsdagbok. Vi har en förståelse för att detta är ett sätt att få eleven 

att utföra någon form av fysisk aktivitet i brist på motivation inför deltagande i gruppen. Dock 

kan det tänkas att syftet för de alternativa lösningarna inte motsvarar syftet med lektionen. 

Alternativa lösningar kan dessutom medföra ytterligare exkludering av eleven och att steget 

mot undervisning tillsammans i grupp kan bli än svårare att uppnå. Lundahl och Öquist 

(1997) menar att lärarens särbehandling av eleven kan medföra att han/hon kan bli utpekad 

inför övriga klasskamrater. Även en missunnsamhet bland övriga elever i klassen skulle 

kunna uppstå varför denna elev särbehandlats. Samtidigt kan det vara ett sätt för läraren att få 

eleven att över huvud taget bli mer fysiskt aktiv och på så sätt slussas in i små steg för att till 

slut delta tillsammans i grupp, som flera lärare uttryckt vara målet. 

 

6.1.2 Lärares bemötande 
 
Lärares arbete handlar i grunden om möten mellan människor (SOU 2008:109). Ett personligt 

möte mellan lärare och elev verkar enligt lärarna handla om vilket förhållningssätt och 

agerande samt vilken människosyn läraren har, vilket troligtvis avgör kvalitén på mötet. 

Hinder finns självfallet, som kommer att diskuteras nedan, men enligt samtliga lärare är 

möjligheterna betydligt fler. 

Sociala faktorer dvs. relationer till andra människor samt deras förväntningar är enligt Jenner 

(2004) en av förutsättningarna för om eleven känner motivation eller inte. Flera lärare 

uttrycker att det inte spelar någon roll hur läraren bemöter sina elever om läraren låter övriga 

elever i gruppen agera på ett negativt sätt mot någon annan elev. Att ta alla nedvärderande 

kommentarer, blickar mm. beskrivs som oerhört viktigt i lärares bemötande på gruppnivå. Ett 

förfaringssätt kan vara att läraren antingen måste ”vinna” eller konfronteras med de elever 

som styr gruppen dvs. om de beter sig illa mot någon annan elev. Utifrån lärares uttalanden 

skulle respekten och trovärdigheten som lärare annars kunna sjunka i elevernas ögon. Om 
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läraren låter en elev/elever i gruppen bete sig illa mot någon annan elev/elever spelar det 

således ingen större roll hur läraren bemöter den enskilda eleven. 

Samtliga lärare uttrycker att de trivs med sina arbeten. Största anledningen till detta beskrivs 

vara att de värdesätter mötet med andra människor. Att arbeta med människor kräver 

självfallet mycket kraft och engagemang från läraren (Stensmo 2000), men samtidigt beskrivs 

det av lärarna att mötet med eleverna oftast ger mycket energi tillbaka. En annan svårighet 

som lärarna uppgett är att tidsaspekten upplevs som ett problem då det är svårt att hinna 

bemöta och motivera samtliga elever i en klass. Detta kan eventuellt bero på vilka 

prioriteringar som görs och måste göras av läraren. Aspelin (1999a) påstår att dagens lärare 

har dubbla förpliktelser dvs. att både underlätta elevers lärande och visa omsorg om dem. 

Detta kan tolkas som att lärare har gått från att premiera ämnet till att alltmer inneha rollen 

som vägledare, vilket kan upplevas som en svår balansgång. Att arbeta med båda dessa 

förpliktelser tar givetvis mer tid än om fokus enbart legat på en av dem. Samtidigt behöver 

dessa inte stå emot varandra utan det handlar om att finna en jämvikt mellan dem. 

Hur lärarna bemöter sina elever uttrycks för det mesta i termer av att vara mänsklig, öppen 

och använda humor. Att vara personlig beskrivs också som en viktig förutsättning för att lära 

känna eleven, för att därigenom få en förståelse för honom/henne. På samma gång kan det 

vara en fördel att känna av elevens integritetsrevir. Hur nära och hur personlig vill denna elev 

att läraren ska vara? Som lärare krävs sannolikt en utvecklad reflektionsförmåga i sitt 

bemötande med varje enskild elev. 

 

6.1.3 Hur lärare skapar och upprätthåller en god relation 
 
Tidigare forskning som redovisats utgår från en pedagogisk synvinkel, där fokus bl.a. ligger 

på omsorg och goda relationer mellan lärare och elev. Följaktligen går det att konstatera att 

elever presterar bättre när de t.ex. känner sig omtyckta, bekräftade och får förtroende för 

läraren (Cox, Duncheon & McDavid 2009; McCaughtry 2005; Noddings 2006), något som 

även stämmer överens med de intervjuade lärarnas utsagor. Huruvida skapandet av relationer 

till elever är högt prioriterat hos verksamma lärare har inte gått att utröna ur den tidigare 

forskning som tagits del av. Enligt Noddings (2006) har skolan inte praktiserat omsorg i 

någon större utsträckning utan mätbara resultat har setts som det centrala, vilket även Aspelin 

(2010) tycks mena då han anser att vissa lärare sätter förmedlandet av ämneskunskaper i 

främsta rummet. Samtliga lärare i denna studie betonar dock att skapa och upprätthålla en god 
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relation är en av de allra viktigaste egenskaperna hos en lärare. Flera lärare uttrycker att de 

prioriterar mötet med eleven framför ämnet, vilket i viss mån motsäger Aspelin (2010) och 

Noddings (2006) föreställningar. Att vårt resultat skiljer sig jämfört med Aspelin (2010) och 

Noddings (2006) skulle kunna tänkas bero på vår studies urval där endast lärare som medvetet 

betonar relationsarbetet intervjuats. En annan möjlig förklaring skulle kunna vara att det är 

moraliskt besvärligt för lärare att motsäga sig arbetet med omsorg och relationer, eftersom 

skolans verksamhet skall präglas av omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling 

(Lpo 94). Trots vikten av omsorg har lärare kursplaner med specifika kunskaper att förhålla 

sig till, vilket möjligtvis kan ses som en kontrast till lärarnas syn på omsorgsarbetet och mötet 

med eleven. Hur lärarna arbetar i praktiken går inte att säga utifrån denna intervjustudie. 

Däremot kan lärarnas uttalanden och tankesätt ge en bild av hur de skapar och upprätthåller en 

god relation till sina elever. Det är en av de främsta anledningarna till varför vi sökt upp våra 

intervjupersoner, för att belysa deras syn inom området.  

En lärares ämneskunskaper uttrycks spela en delvis underordnad roll (Aspelin 2010), om 

läraren i fråga ändå inte kan nå ut med sin ämneskunskap till sina elever, till följd av att det 

inte har skapats en relation mellan lärare och elev. Detta resonemang stöds av flertalet lärare i 

vår studie. Med andra ord skulle det kunna innebära att om en god relation till eleverna finns, 

öppnas istället en möjlighet för ökat lärande. Omvänt skulle det kunna innebära att en elev 

som upplever att läraren inte tycker om eleven ifråga, får konsekvensen att eleven presterar 

sämre eller i värsta fall väljer att inte närvara på lektionen. Med hänsyn till den forskning vi 

tagit del av tycks följaktligen en god relation mellan lärare och elev vara särskilt viktigt i 

ungdomsåren (Cox, Duncheon & McDavid 2009), vilket lärare bör vara medvetna om.  

Utifrån denna studie, med stöd av Redelius (2004a) resonemang, kan det konstateras att de 

negativt inställda eleverna i idrott och hälsa bl.a. har låg självkänsla, vilket motsäger 

kursplanens intentioner med ämnet (Skolverket 2000). Möjligtvis skulle McCaughtry (2005), 

Webb och Blond (1995), Lawry (1990) samt Hargreaves (1998) studier med budskapet att ha 

en nära och varm relation mellan lärare och elev bidra till att de negativt inställda eleverna 

kan öka sin självkänsla. Detta påstående styrks av Cox, Duncheon och McDavid (2009) samt 

Ommundsen och Eikanger Kvalø (2007) som påvisar att en ökning av motivation till fysisk 

aktivitet i så fall kan ske. Sambandet mellan en god relation till eleven och ökad motivation 

till fysisk aktivitet är däremot inte oproblematiskt. Webb och Blond (1995) resonerar om att 

det kan vara svårt för läraren att hitta en balansgång mellan att visa omsorg och att ”känna 

eleven” samt menar att det krävs ett ständigt reflekterande kring detta. Att veta var gränsen 
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går för hur djup relationen bör vara mellan lärare och elev kan tänkas vara av högsta vikt. 

Lärarna i studien problematiserar denna gränsdragning mellan att vara personlig och privat. 

Även Aspelin (1999a) framhåller att avsaknaden av gränsdragning mellan att vara personlig 

och privat kan skapa ett rollförvirrat förhållande mellan lärare och elev. Vår tolkning utifrån 

tidigare forskning samt lärarnas uttalanden tyder på att det är en sak att visa omsorg och 

förståelse, men en annan sak att dessutom visa tydlighet och respekt som möjligtvis kan leda 

till ömsesidig tillit i relationen mellan lärare och elev.  

En annan problematik som enligt Tholin (2006) är vanligt förekommande och som lyfts fram 

av lärare i studien är att lärare eventuellt kan väga in annat (t.ex. elevernas personligheter, 

attityder, uppträdande och känslor) än kunskaper i sin bedömning. Detta förfarande skulle 

kunna uppstå om relationen mellan lärare och elev övergår till att bli privat. Om en lärare 

”lyckas” få en elev som sällan eller aldrig deltar att medverka i lektionen, men ändå inte 

uppnår kursplanens mål, skulle det kunna innebära ett moraliskt dilemma för läraren genom 

att t.ex. inte kunna ge eleven betyg. Samtidigt betonar flera av studiens lärare vikten av att de 

måste uppträda professionellt i detta läge. 

 

6.2 Metoddiskussion 
 
I följande del redogörs hur våra val av metoder har påverkat studiens resultat. 
 
6.2.1 Metodologiska tillvägagångssätt 
 
Olika metodologiska tillvägagångssätt har diskuterats för att kunna stärka respondenternas 

reliabilitet. En metod hade kunnat vara att komplettera intervjuerna med observationer. Detta 

för att observationer, enligt Kvale (1997), visar vad som sker i verkligheten till skillnad från 

intervjuer där respondenten eventuellt kan förvränga eller försköna verkligheten. Vi kom dock 

fram till att detta tillvägagångssätt inte skulle bidra med ökad reliabilitet, eftersom det kan 

vara ett hinder att observera mötet mellan läraren och de elever som sällan eller aldrig deltar i 

ämnet idrott och hälsa, då dessa elever sällan/inte befinner sig på lektionen. Ett annat 

tillvägagångssätt hade kunnat vara att intervjua elever för att ta del av deras tankar om hur 

lärares relationsarbete påverkar motivationen, för att se om elevernas åsikter stämmer överens 

med de tolkningar som framkommit i intervjuerna med lärarna. Dock har studiens omfattning 

inneburit en begränsning i detta avseende, varför ytterligare intervjuer med elever kan vara 

aktuellt för framtida forskning. Möjligtvis kan en viss problematik uppstå vid intervjuer med 
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elever eftersom frågor som rör deras lärare kan uppfattas som känsliga, t.ex. med hänseende 

till lärarens maktposition över eleven i form av betygsättning m.m. 

 

6.2.2 Urval 
 
Syftet med denna studie var att intervjua lärare som medvetet betonar vikten av relationer till 

sina elever, dvs. troligtvis har rikligt med kunskap inom området. Holme och Solvagn (1997) 

argumenterar för att användandet av ett strategiskt urval kan bidra till ett ökat 

informationsinnehåll. Att endast intervjua dessa lärare, som medvetet arbetar med motivation, 

bemötande och goda relationer, har medfört att vi funderat över om resultatet hade sett 

annorlunda ut om vi haft ett annat urval t.ex. ett slumpmässigt urval. Samtidigt hade vi inte 

för avsikt att frambringa en generell bild över hur lärare uttrycker att deras relationsarbete 

påverkar elevers motivation. Holme och Solvagn (1997) framhåller också att ett problem med 

att intervjua personer som innehar rikligt med kunskap inom området är att de kan glorifiera 

och ge en förvrängd beskrivning av verkligheten. Denna risk togs i beaktande men utifrån 

Holme och Solvagns (1997) resonemang kan dessa intervjupersoner ändå vara betydelsefulla. 

Det var t.ex. en av anledningarna till vår bedömning av att läraren som intervjuades via 

telefon inkluderades i studien. Vi ansåg att han hade så pass mycket kunskap inom området 

vilket skulle kunna öka informationsinnehållet. Jan Trost (2010) menar dock att telefon-

intervjuer inte är lämpliga för djupgående frågor och svar. Vi upplevde också en problematik 

under denna intervju eftersom vi inte fick möjlighet att ta del av lärarens kroppsspråk, mimik 

mm.  

I studien ingick endast en kvinnlig respondent. Kan det ha påverkat resultatet? Vi hade inte 

för avsikt att jämföra vare sig kön, ålder eller undervisning i andra ämnen, men möjligtvis 

skulle dessa variabler vara intressanta att studera för framtida forskning. Likaså hade det varit 

intressant att undersöka om det skiljer sig mellan lärare i grundskolans senare år och 

gymnasielärare i deras sätt att resonera om relationsarbetet. Utifrån denna studie kan 

situationen antas skilja sig något åt mellan de lärare som undervisar i skolår 7-9 jämfört med 

gymnasielärare då det i intervjuerna framkom, av endast gymnasielärarna, att de ansåg sig ha 

fördel i sitt relationsarbete eftersom de betraktade deras elever som ”mognare” än elever i 

skolår 7-9.  
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6.2.3 Intervjuguide 
 
När vi skapade vår intervjuguide, valde vi inledningsvis att dela in den i fyra teman; hur 

lärare i idrott och hälsa 1. motiverar, 2. bemöter, 3. skapar en god relation, 4. upprätthåller 

en god relation. När vi inledde tolknings- och analysarbetet av våra resultat insåg vi att 

lärarna inte alltid hade förstått skillnaderna mellan våra teman, vilket vid vissa tillfällen ledde 

till att vi nästintill fick samma svar på olika frågor. Framförallt gällde detta tema 3 och 4 som 

i resultatdelen slogs samman till: Hur lärare skapar och upprätthåller en god relation. Vi är 

medvetna om att frågorna som ställdes liknade varandra och att det kan ha varit svårt att skilja 

dem åt, samtidigt som vi försökte vara tydliga med att betona dess olika teman. Det kan på 

samma gång vara en styrka att frågorna var likartade. Kvale (1997) menar nämligen att 

respondenter kan komma till nya insikter under intervjuns gång, och då kan det vara en fördel 

att frågorna i intervjuguiden inte spretar alltför mycket. 

 

6.2.4 Intervju 
 
Holme och Solvagn (1997) framhåller att intervjupersoner ofta har förväntningar på vilka svar 

som forskare vill ha, vilket innebär att de svar som ges kanske snarare motsvarar de svar som 

respondenten tror att forskaren vill höra istället för de korrekt sanningsenliga. För att 

förhindra att detta skulle ske, betonade vi att det är respondenternas tankar och erfarenheter 

som var det intressanta. Denna studie syftar till att beskriva hur lärare i idrott och hälsa 

uttrycker att de arbetar, vilket inte är ett likhetstecken med hur dessa lärare i verkligheten går 

tillväga. Detta kunde stundom märkas i intervjusituationen då en lärare t.ex. uttryckte att 

intervjun liknade samtalen som ofta förs under seminarium, vilket skulle kunna tolkas som att 

läraren förskönade eller förvrängde dennes verklighet istället för att uttrycka vad som 

egentligen skett. En intressant liknelse som en annan av lärarna uttryckte var att ”snacka går 

ju men att snacka så det går, det är få som klarar av” (L3). Vår känsla utifrån detta uttalande 

är att det finns en viss skillnad hos de lärare som reflekterar över vad de ”gör”, jämfört med 

de lärare som endast ”gör”. Denna känsla bygger troligtvis på vår förförståelse och att vi mött 

vissa av lärarna i deras verklighet under våra verksamhetsförlagda utbildningar samt utifrån 

de iakttagelser vi gjorde under intervjusituationerna. Vissa lärare hade nämligen en större 

förmåga att kunna argumentera för varför de gjorde som de uttryckte jämfört med de lärare 

som för det mesta endast beskrev hur de arbetade. 
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Att vara två personer som intervjuar medför både för- och nackdelar. I vissa fall kan det ur 

intervjuarens synvinkel vara en fördel att vara två som intervjuar t.ex. om de personer som 

intervjuar är samspelta så utförs i regel en bättre intervju med större informationsmängd än 

vad en person ensam skulle kunna göra. Däremot finns det en risk att två intervjuare kan 

upplevas som ett maktövergrepp från respondentens sida (Trost 2010). Vi har varit medvetna 

om detta och försökt att, utifrån Kvales (1997) rekommendationer, skapa ett naturligt samtal 

där respondenten känt sig bekväm. Detta har vi t.ex. försökt åstadkomma genom att aktivt 

lyssna och visa intresse för respondentens utsagor.  

 

6.2.5 Analys 
 
I analysarbetet finns förmodligen alltid en risk för felaktiga tolkningar av resultatet vilket 

innebär en svaghet i studien. Henny Olsson och Stefan Sörensen (2007) menar att forskaren 

många gånger vill dra långtgående slutsatser och därav riskerar att tolka in mer än det som 

sagts vid intervjutillfällena. För att undvika detta och stärka objektiviteten har vi inspirerats av 

den hermeneutiska cirkeln och valt att efter kategoriseringarna gå tillbaka till helheten dvs. 

intervjutranskripten. Detta för att säkerställa att de tolkningar som gjorts stämmer överens 

med det som sagts, dvs. att se delarna i förhållande till helheten. I analysarbetets inledningsfas 

valde vi, som tidigare nämnts, att tolka intervjutranskripten individuellt. Utifrån Kvales 

(1997) resonemang ser vi detta som en styrka då flera analytiker gör det möjligt att kontrollera 

den slumpartade och annars ensidiga subjektiviteten samt att analysen blir rikare. Dock ställer 

vi oss frågande huruvida resultatet hade blivit annorlunda om någon annan, med annan 

förförståelse, hade genomfört studien.   
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6.3 Slutsats 
 
En av de viktigaste egenskaperna hos en lärare bör vara att skapa och upprätthålla en god 

relation till sina elever. Grunden i allt pedagogiskt arbete handlar om mötet mellan människor. 

Ett grundläggande antagande för vår studie var att motivation grundar sig i bemötandet mellan 

lärare och elev. Detta i sin tur bidrar troligtvis till att eleven känner lust och glädje för att 

motiveras, i det här fallet, till fysisk aktivitet. Dessa tre beståndsdelar; motivera, bemöta samt 

skapa och upprätthålla en god relation, som denna studie har fokuserat på, kan ses som delar 

men också som en helhet eftersom de förmodligen påverkar varandra. Relationsarbetet för 

ökad motivation torde vara särskilt viktigt i ungdomsåren och förmodligen i synnerhet för de 

elever som har en negativ inställning till fysisk aktivitet dvs. de elever som sällan eller aldrig 

deltar i ämnet idrott och hälsa.  

Syftet med studien var att undersöka hur lärare i idrott och hälsa uttrycker att relationens 

betydelse mellan lärare och elev påverkar motivationen hos de elever som sällan eller aldrig 

deltar i undervisningen. Studien visade att lärare uttryckte att goda relationer mellan lärare 

och elev påverkar motivationen, genom att den goda relationen skapar och upprätthåller 

trygghet, förståelse, tillit och omsorg. En slutsats är att eleven då kan känna sig sedd, hörd 

och älskad, vilket sannolikt kan öppna upp möjligheten för ökat lärande hos eleven. Lärarna 

uttryckte att detta måste ske genom en tydlig dialog, dvs. att lyssna och förstå elevens 

verklighet. De betonade också vikten av att göra undervisningen meningsfull för eleverna 

genom att visa att ämnet idrott och hälsa innehåller mycket mer än bara idrott, det handlar om 

livet och om relationer.  

Ytterligare slutsatser i studien är att lärarna upplevde en svår balansgång mellan att vara 

personlig och privat gentemot eleven. Den goda relationen kan övergå till någonting annat, 

som t.ex. att bli kompis med eleven vilket kan skapa ett rollförvirrat förhållande mellan 

parterna. Lärarna har också uppgett att brist på tid är en faktor som försvårar relationsarbetet. 

Att hinna ta sig tid till varje enskild elev och framförallt de elever som sällan eller aldrig 

deltar i undervisningen är en utmaning som lärare dagligen brottas med. Hur lärare ska gå 

tillväga för att lösa denna problematik har inte skildrats i denna studie, det lämnar vi därför 

vidare för framtida forskning.  
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Bilaga ‐ Intervjuguide 
 
Allmänt 

 Ålder? 
 Hur länge har du arbetat som lärare i idrott och hälsa? 
 Hur länge har du arbetat på denna skola?  

- Vilka skolår undervisar du i?  
- Undervisning i fler ämnen? 

 Är du utbildad lärare i idrott och hälsa?  
- Var utbildade du dig?  

 Varför valde du att arbeta som lärare? 
- Är det av samma anledning eller varför väljer du att arbeta som lärare idag? 

 Hur tänker du om närvaro/frånvaro i ämnet idrott och hälsa? 
- Finns det elever som har hög frånvaron på dina lektioner?  
- Vad tror du att det beror på? 
- Finns det elever som är befriade från undervisningen? 
- Varför? 
- Har du hög närvaro på dina lektioner? 
 

Motivation 

Hur uttrycker lärare i idrott och hälsa att de motiverar de elever som sällan eller aldrig 
deltar i deras undervisning? 

 Hur skulle du vilja beskriva de elever som sällan eller aldrig deltar i 
undervisningen i ämnet idrott och hälsa?  

- Är dessa elever borta även från andra ämnen? 
 På vilket/vilka sätt motiverar du de elever som sällan eller aldrig deltar?  

- Kan du ge exempel? 
 Hur upplever du de elever som sällan eller aldrig deltar i din undervisning?  

- Varför? Utveckla. 
- Upplever du några hinder/möjligheter för att kunna motivera de elever som 
sällan eller aldrig delta? På vilket/vilka sätt? 
 

Relation/Bemötande 

Hur uttrycker idrottslärare sitt bemötande av de elever som sällan eller aldrig deltar i deras 
undervisning? 

 Finns det tillfällen då du möter/konfronteras med elever som sällan eller aldrig 
deltar? 

 Hur bemöter du de elever som sällan eller aldrig deltar i idrottsundervisningen? 
- Kan du ge exempel? 
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Hur uttrycker idrottslärare att de skapar en god relation till de elever som sällan eller aldrig 
deltar i deras undervisning? 

• Hur tycker du att din relation är till de elever som sällan eller aldrig deltar?  
- Utveckla.  
- Kan du ge exempel? 
 

 Vad anser du om att ha en god relation till de elever som sällan eller aldrig 
deltar?  

- Varför? 
 

 Vilka faktorer/egenskaper tror du är viktiga för att en god relation ska kunna 
skapas till de elever som sällan eller aldrig deltar?  

- Hur gör du för att skapa en god relation till de elever som sällan eller aldrig 
deltar? 
- Utveckla. 
- Kan du ge exempel? 

 
 Ser du några negativa följder av att ha en god relation till dina elever? 

- Varför? 
- Kan du ge exempel? 

Vilka strategier uttrycker idrottslärare att de använder för att upprätthålla en god relation till 
de elever som sällan eller aldrig deltar i deras undervisning? 

 Vad är det viktigaste som en lärare bör tänka på för att aktivt kunna 
upprätthålla en god relation till de elever som sällan eller aldrig deltar?  

Slutfrågor 

 Om du har en elev som du vill förbättra relationen till. Hur gör du? 
- Kan du ge exempel?  

 
 Vad tror du ligger till grund för att du arbetar så som du beskrivit? 

 
Detta var våra frågor. Är det något som du har tänkt på eller vill tillägga? 

 

Allmänna följdfrågor 

• Kan du utveckla detta mer? 
• Kan du ge en mer detaljerad beskrivning? 
• Har du något exempel? 
• Varför tror du att det är så? 
• Skulle det kunna vara på något annat sätt? 
• Har du alltid tänkt/känt så? 


