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Abstrakt 
 

Vilka yttre och inre förutsättningar är viktiga för lärprocesser? Vilken betydelse har den 
inre motivationen för lärprocesser och hur kan man som pedagog bidra till att stimulera den? 

Frågorna om lärprocessers förutsättningar och den inre motivationen väcktes i 
elitidrottssammanhang och har för mig varit extra tydliga just inom det området. Jag har utgått 
därifrån och sedan relaterat till lärprocesser i allmänhet. Detta för att som blivande pedagog få 
en tydligare bild av lärarrollen och för att kunna utveckla min kompetens att stimulera elevers 
inre motivation. 

Yttre förutsättningar var bland andra verksamhetens målsättning, ekonomi och 
organisation som bidrog till att eleverna kunde lära på en individuellt anpassad nivå, med stöd 
av vetenskap, duktiga pedagoger och engagerade föräldrar. Fler nivåer att träna och tävla på 
var viktigt för att lärandet skulle kunna ske i enlighet med elevens faktiska utvecklingsfas. De 
yttre förutsättningarna för lärandet spelade dock inte någon större roll om inte eleven själv 
ville och vågade göra det sista lilla. Det vill säga om den inre motivationen och 
självförtroendet saknades. 

Lärprocessers faktorer, målsättning och motivation, de inre förutsättningarna var inte 
skiljda från de yttre, snarare fanns en växelverkan mellan de båda där pedagogen och dess 
lärstil hade stor betydelse. Lärarens tredje kompetens, den sköra auktoriteten eller den 
demokratiske läraren, kunde genom att använda sig av uppmuntran och logiska konsekvenser 
istället för belöning och bestraffning stimulera den inre motivationen hos eleven. 

Jag återkom till det sociokulturella perspektivet i avsnittet om kvalitet och 
meningsfullhet. Vad kvalitet var skapades i och speglade kulturen. Rätt och fel, bra och dåligt 
fick för individen sina definitioner där. Olika källor och informanter bidrog med sin syn på 
kvalitet. Att göra rätt var en syn på kvalitet. Att ha en grund att stå på var en annan. Glasser 
synpunkt var att kvalitet var när verksamheten utformats så den blev meningsfull och 
stimulerande såväl för det nuvarande livet som för framtida liv. Han menade också att om 
verksamheten uppfyllde kraven för kvalitet kunde eleven skapa positiva inlärningsbilder i 
huvudet. Dessa bidrog senare till hur eleven närmade sig nya inlärningssituationer. 
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1.o Inledning 
 

En slumrande dröm om paljetter och trikå väcktes till liv i mig när TV4´s storsatsning 

”Stjärnor på is” sändes i vintras. Där var domarna, proffsen, de hårt tränande stjärnorna, 

showen och publiken på plats i rutan för att underhålla svenska folket på bästa sändningstid. 

Inpyrda i en förvillande doft av hårspray strömmade minnena över mig. Ofrivilliga ryckningar 

i benen när stjärnorna hoppade och ljudet av isens knarrande under slipade skenor fängslade 

och avslöjade mig. 

1990 åkte jag första gången till Leningrad, nuvarande St. Petersburg; tillsammans med 

andra barn och föräldrar från Luleå Konståknings Klubb. Vi åkte för att starta upp ett 

samarbete med en konståkningsskola där. Denna första kontakt med de tränare och elever som 

var aktiva i ”The School of Olympic Reserve” i Leningrad utvecklades under åren till ett nära 

samarbete och så småningom flyttade Luleås första ryska konståkningscoach med sin fru som 

är balettdansös, koreograf och pedagog till Luleå. 

1.1 Bakgrund syfte 

Samarbetet med the School of Olympic Reserve var stort i konståkningssverige och 

uppmärksammades framförallt i lokalpressen i Norrbotten. Det var också stort för oss 

individer som deltog. För mig som var aktiv åkare från 1985 till 1995, från 5 års ålder till 15, 

finns lika många starka minnen från den här tiden som det finns paljetter på vindan.  Jag 

tränade på elitnivå, tog guld och silver i USM, fick stipendium och var med i landets ”top ten” 

satsning för unga talanger. Allt detta fram till ett abrupt slut 1995. Många gånger har jag fått 

och ställt frågan varför jag slutade och svaret på den frågan har alltid varit godtyckligt. Jag var 

tonåring, det tog för mycket tid, jag tappade motivationen och så vidare. I den här 

undersökningen vill jag närma mig de pedagogiska faktorer som kan ha spelat roll i 

utvecklingen. Jag söker inte ett absolut svar på frågan varför jag slutade. Men jag tror att de 

insikter jag får under arbetets gång kan hjälpa mig att se igenom dimman av billigt hårspray 

och hitta en tydligare och mer genomtänkt lärarroll.  

”När man kritiskt reflekterar över uppfostringsformer som lärarna själva har varit utsatta 

för, är det ofta med utgångspunkt i dimensioner som i lärarnas eget liv har förknippats med 

svårigheter eller positiva upplevelser, t.ex. deras egen uppväxt och utbildning,..” 1 Det är av 

betydelse därför att, det är mot bakgrund av dessa reflektioner som det pedagogiska arbetet 

                                                
1 Bjerg, Jens, (2000), Pedagogik, en grundbok, Stockholm, Liber AB, s.99 
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läraren utför senare kommer motiveras och argumenteras. Detta kan ses i förhållande till och 

jämföras med de teoretiska kunskaper lärarna får med sig från sin utbildning. Det blir en 

förbindelse mellan ämnesmässig och livshistorisk erfarenhetsbaserad process som möjliggörs 

i det här arbetet.  

I mötet med de ryska pedagogerna blev en del frågor tydliga. De handlade bland annat 

om disciplin, krav och ansvar, hur man skulle hantera elit och bredd, vilka som var målen med 

träningen, respekt och självförtroende. Frågorna diskuterades mer eller mindre medvetet av 

alla inblandade, elever, tränare och föräldrar. I det här arbetet kommer jag titta närmare på 

lärandet utifrån de frågorna.  
 

1.2 Frågeställning 

         Vad kan man få syn på om lärprocesser och motivation genom att belysa dem utifrån två 

perspektiv? 

 

1.3 Urval och avgränsning 

Arbetets fokus är lärprocesser och lärarrollen. Hur lärarrollen och dess funktion kan ha 

betydelse för elevens inre motivation. 

Ur sociokulturellt och individualpsykologiskt perspektiv undersöks synen på rätt och fel 

och kvalitet. Vilka inre och yttre förutsättningar som har betydelse för lärandet.  

 

1.4 Empiriskt material och datainsamling 

Min empiri är egna foton från 1985-1995, tidningsutklipp med text och bild ur 

Norrbottens Kuriren, NSD och konståkningstidningen. Jag har VHS-filmer från träning och 

tävling åren 1985-1995, och nytagen film från träning och allmänhetens åkning 2009. Övrig 

empiri är intervjuer, litteratur, egna upplevelser och minnen. 

 

1.5 Metod/tillvägagångssätt 

Tiden i ishallarna formade mig som person, inte bara till en hoppande isprinsessa, den 

bidrog till min syn på elev- och lärarrollen. Nu när jag läser till pedagog har jag börjat 

intressera mig för de pedagogiska erfarenheter jag fick under den här perioden och det är dem 

jag vill sätta dem under luppen. För att distansera mig från och skapa nya vinklar på det för 

mig välkända området kommer jag att göra en närläsning av litteratur där frågorna ses ur två 

perspektiv, sociokulturellt perspektiv och individualpsykologiskt perspektiv.  
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1.6 Teori och tolkningsram 

Sociokulturellt perspektiv. 

Mycket av det vi gör motiveras i stor utsträckning just av att vi skall lära oss något. Och 

människor lär sig, frågan är bara vad vi lär oss i de situationer vi ingår i. Det sociokulturella 

perspektivet fokuserar på hur kulturen påverkar lärprocesser. Kulturen i det här fallet är 

de idéer, värderingar, kunskaper och andra resurser som vi skaffar genom interaktion med vår 

omvärld. I kulturen ingår också de fysiska redskapen, artefakterna, vår vardag är fylld av. 

Kulturen är både materiell och immateriell och det finns ett intimt samspel mellan dessa 

dimensioner. De intellektuella och de fysiska artefakterna är tecken på vår förmåga att samla 

erfarenheter och att använda dem för våra syften. Många av våra gemensamma kunskaper och 

insikter vilar just i dessa intellektuella och fysiska artefakter. 

I ett sociokulturellt perspektiv på lärande är de kommunikativa processerna centrala. 

Genom kommunikation blir individen delaktig i kunskaper och färdigheter. Vad andra talar 

om och hur de föreställer sig världen snappar barnet upp och blir därigenom medvetet om vad 

som är intressant och värdefullt att lära sig. Kommunikationen i sin tur förutsätter språket och 

de begrepp och kategorier vi använder till att ordna våra upplevelser med.2 

Kultursociologi 

Kultursociologin studerar det som sker när historisk verksamhet och dess idéer i 

förändring möter nutidens idéer och livsvillkor. Tänkandet och dialogen ur olika perspektiv 

och i relation till sociala förändringar förändrar i sin tur tänkandet. Det är en evig dialog 

mellan livsvillkor och erfarenhet och text och reflektion. 

Ur detta perspektiv tittar jag på lärar- och elevrollens dynamik som i den nutida 

demokratiska andan möter de gamla föreställningarna om lärarens automatiska företräde till 

makten.3  Jag kommer använda Trondmans begrepp ”den sköra auktoriteten” som något man 

blir för att man visat sig vara värd det, i motsats till ”auktoritären” som har det givna 

företrädet till makten. Dessa begrepp beskrivs vidare senare i uppsatsen. 

Individualpsykologi, Alfred Adler  

Individualpsykologin är holistisk och teleologisk. Det innebär att individen måste ses i 

ett socialt fält och att individens handlingar ses som målinriktade istället för förorsakade av 

yttre omständigheter. Det skapas utrymme för den egna fria viljan och de val individen gör 

måste ses som medvetna handlingar utifrån det den vill uppnå. Individen kan därför ta ett 

personligt ansvar för sina handlingar och dess konsekvenser. 

                                                
2 Säljö, Roger,(2000) Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, Stockholm, bokförlaget Prisma 
3 Trondman, Mats (1999) Kultursociologi i praktiken, Lund, Studentlitteratur, s.431 - 436 
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Människans sunda eller yttersta mål är i individualpsykologi strävan efter 

gemenskapskänsla eller socialtintresse. Skolans viktigaste uppgift är därför att förbereda 

barnet för ett liv i arbete och social gemenskap.4 

Principer för mentalhygieniskt arbete och ledarskap i klassrummet, Dreikurs och Dinkmeyer. 

Dreikurs och Dinkmeyer har utgått från Adlers Individualpsykologi och utvecklat sätt 

att arbeta i pedagogiska sammanhang. Lärarens arbete i klassrummet ses som ett sätt att hjälpa 

eleverna att upptäcka de äkta respektive falska mål som präglar deras klassrumsarbete. Äkta 

mål, disciplin och självdisciplin, ses som nödvändiga för att grupper ska fungera och för att de 

yttersta målen tillhörighet och gemenskap ska kunna uppnås.  

Inre motivation Med inre motivation menar jag situationer där kunskapen i sig motiverar. Den 

kommer från den egna viljan att vilja veta mera och möjliggör självständigt arbete. Till 

skillnad från den yttre motivationen som finns i situationer där lärandet motiveras utifrån en 

önskan om yttre belöning eller för att undvika bestraffning. 

Maslows motivations teori, 

I Maslows motivationsteori indelas mänskliga behov i en hierarkisk pyramid där de 

fysiologiska behoven är en grundläggande bas som måste tillfredsställas innan människan kan 

gå vidare med de sociala behoven som accepterande, status och tillhörighet. Högst upp i 

pyramiden finns behov av självförverkligande som innefattar behov av att uttrycka sig själv, 

vara skapande, utforska och utveckla kunskap.5 Behov av tillhörighet och accepterande av 

gruppen måste alltså tillfredställas innan man kan gå vidare med att utveckla kunskap och 

vara skapande. 

Glassers realitetsteori 

Glasser har jobbat vidare från Maslows motivationsterapi till en realitetsteori där han 

bortser från de biologiska, fysiologiska behoven och ordnar behoven i två kategorier. 

Egenvärdesbehov och sociala behov. Egenvärdesbehoven är att känna att man klarar av något 

och att andra människor värdesätter det man gör både i situationen och i andra sammanhang. 

De sociala behoven är att älska och bli älskad. Dessa behov ses som basala men observera!, 

förmågan att tillfredsställa dem måste läras in.6  

Kritik mot dessa teorier består i att de inte tar hänsyn till kulturella skillnader och 

historiska förändringar. De ses också som generella samtidigt som grunduppfattningen hos 

                                                
4 Stensmo, Christer (2000) Ledarstilar i klassrummet, Holmbergs i Malmö AB, Studentlitteratur, s.113 - 115 
5 Jerlang, Espen, (2008) Utvecklingspsykologiska teorier femte upplagan, Spanien, LiberAB, s. 274- 281 
6 Jerlang, Espen, (2008) Utvecklingspsykologiska teorier femte upplagan, Spanien, LiberAB, s, 284- 291  
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Maslow och humanismen är att varje människa är unik. Jag har valt att ta med dem för att 

belysa hur motivationens dimensioner kan se ut. 

 

1.7 Forskningsöversikt 

Carina Holmström har i sin D-uppsats ” Framgångsrikt ledarskap inom svensk fotboll” 

undersökt ledarskap inom elitidrotten. Genom kvalitativa intervjuer har hon tagit reda på vad 

ledarna själva anser karaktäriserar en framgångsrik ledare. Hur de ser på ledarskapets 

innebörd, relationen till spelarna, kommunikation och motivation. Sex av de åtta ledarna anser 

att spelarnas inre motivation är deras egen angelägenhet och att omotiverade spelare inte hör 

hemma på elitnivå. Samtidigt uttrycker de att kommunikationen och den ömsesidiga 

respekten är några av ledarskapets viktigaste förutsättningar.  

Annika Johansson och Sergej Teskeredzic har tillsammans gjort ”En studie om 

motivationsskapande faktorer hos elever i årskurs 1 och 3 på en gymnasieskola i Norrbotten. 

Slutsatsen i deras studie är att den absolut viktigaste motivationsfaktorn för elever i både 

årskurs 1 och 3 är deras egna krav på att alltid göra sitt bästa, vilket innebär att eleverna i 

störst utsträckning påverkas av sin egen inre motivation. Bra betyg och intresse av att veta 

mer är också viktiga motivationsfaktorer.  

I min undersökning kommer jag utgå från elitidrotten och de speciella omständigheter 

som råder där men fokuserat på lärprocesser i allmänhet. Jag kommer gå ett steg vidare med 

att undersöka den inre motivationen hos eleven och hur ledaren eller pedagogen kan påverka 

och stimulera den. Jag kommer också titta på hur belöningssystem som motivationsfaktor 

trots sitt sken kan bidra till att släcka den inre motivationen. 

 

2.0 Bearbetning och analys 
 

Med en outtalad önskan om att den svenska konståkningen ska nå större framgångar 

frågar journalisten på Norrbottens Kuriren den ryska ”stjärntränaren” varför inte Sverige kan 

få fram någon av högsta internationella klass.  

- ”Ni lever ett bra liv, lugnt och tryggt, är kanske inte beredda att göra så stora 

uppoffringar. De stora klubbarna hemma får mycket stöd av staten, kraven är högt 

ställda och disciplinen blir därefter”7 

I en annan artikel, året efter och med ännu en rysk stjärntränare på besök blir svaret på frågan 

om Sverige eller Luleå någonsin kommer få en världsstjärna i konståkning. 

                                                
7 Norrbottens Kuriren, 29/12 1990 
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- ”Fem timmars träning om dagen i fem år, då kanske.” 8 Övning ger som bekant 

färdighet. 

En av tränarna berättar om verksamheten i Leningrad som en förutsättning till 

framgångarna de ryska åkarna haft. 

- ”Det är hårt arbete som gäller även i de yngsta åldrarna, sedan sållas de bästa ut – av 

100 blir 50 kvar ungefär – 10 blir kvar av 50 – sedan återstår ett par stycken som är 

utvecklingsbara och kan hävda sig internationellt”9 

 

2.0.1 Yttre förutsättningar ur ett sociokulturellt perspektiv 

De biologiska förutsättningar människor haft och har är likvärdiga över tid och rum. 

Ändå kan man se att vissa nationer under perioder haft märkbart större framgångar än andra 

och hur idrottarna fortsätter att tänja gränserna och nå bättre resultat än sina föregångare. Det 

kan enligt den sociokulturella teorin förklaras med att de yttre förutsättningarna för lärande 

ser olika ut på olika platser och förändras över åren. Med yttre förutsättningar menas de 

miljöer, institutioner eller verksamhetssystem vi utvecklat för samarbete, även ekonomiska 

system och värderingar. De redskap eller verktyg vi använder och den kollektiva kunskap vi 

byggt upp har lett till att vi fortsätter utvecklas.10 

Jag fick veta mer om dessa inre och yttre förutsättningar när jag intervjuade informant 1, 

en av de ryska pedagogerna, på telefon. Hon berättade för mig om sina erfarenheter från 

uppväxten i Sovjet. Om utbildningen till ballerina, pedagog och koreograf, och om sitt arbete 

för ”the School of Olympic Reserve”, Luleå Konståkningsklubb och dansmagasinet. 

Precis som informant 2, sa i intervjun i Norrbottens Kuriren för 19 år sen säger också 

hon att den ryska klubben fick stöd från staten. Det satsades mycket pengar på kultur och 

idrott i Sovjet. Målet från staten var att skapa en frisk nation, det var i första hand utövning 

för var och ens egen glädje och för hälsans skull. Det sekundära målet var att rysk kultur och 

idrott skulle bli bäst i världen. 

Därav fanns också alla nivåer att träna och tävla på, från amatör till proffs och allt där 

emellan. Man kunde planera för varje individ, varje barn, efter hur de utvecklades. I Sverige 

har det inom konståkningen blivit bättre på senare år i och med att man infört fler nivåer att 

tävla på. Vilket bidrar till att eleverna inte behöver vänta in varandra och att de kan träna och 

tävla på en nivå som är anpassad och meningsfull för dem.  

                                                
8 Norrbottens Kuriren 1/11 1991 
9 Norrbottens Kuriren 26/7 1991 
10 Säljö, Roger,(2000) Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, Stockholm, bokförlaget Prisma  
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Vygotskij talar om ”utvecklingszoner”. En utvecklingszon är när eleven befinner sig 

mellan nivån där det med hjälp av en vuxen kan utföra svårare moment och nivån där den 

skulle kunna gjort det självständigt. Utvecklingszonen är den som ligger närmast den 

utvecklingsfas de befinner sig i. Därför är det viktigt att uppgifterna, träningen i det här fallet, 

är anpassade efter elevens faktiska utvecklingsnivå.11 

I den vanliga idrotten, amatörnivån, fanns ingen plikt men på proffsnivå beskriver 

informant 1 idrotten mer som ett arbete. Vägen dit kantades av sållning i form av olika tester 

som var vetenskapligt framtagna och baserade på lång erfarenhet. Man tittade bland annat på 

hur kroppen fungerade, koordination och förmågan att röra sig till musik. Vid tio års ålder var 

första gränsen för när skelettet blivit tillräckligt kraftigt och närmat sig de vuxnas. Då kunde 

man börja tänka på proffsutbildning.  

Utöver de biologiska förutsättningarna, tillfördes de yttre förutsättningar som behövdes 

för fortsatt utveckling. På proffsnivån fanns The School of Olympic Reserve, där arbetade 

bara de bästa tränarna med hög utbildning och allting var anpassat för att kunna idrotta rätt. 

Det var en välorganiserad verksamhet med tydligt schema och med planering för varje 

individs utveckling. Fasta istider varje dag och markträning anpassad för konståkare. 

Föräldrarna var väl insatta och det var hård konkurrens. De resultat som nåddes lockade också 

ännu fler nya elever till ishallarna.12 

De yttre förutsättningarna har betydelse men informant 2 berättar för mig om en annan 

aspekt. Han menar att när man är liten vill man inte själv, det är föräldrarna som bestämmer 

hemma, pushar och uppmuntrar. Utan föräldrar med kunskap och uppmuntran spelar det 

ingen roll hur bra tränare man har. Och i slutändan finns det en till aspekt. När de yttre 

förutsättningarna finns på plats, föräldrarna uppmuntrar och tränaren är bra. Då är det 

individen själv som måste våga och vilja göra det sista lilla.13  I en gammal intervju säger han 

så här om sin åkares prestation. 

” -  Hon har alla förutsättningar om hon bara kan lära sig slappna av på tävlingar, hon 

saknar tillit till sig själv” 

Det för mig in på själva lärprocessen som innefattar motivation, självförtroende och 

upplevd meningsfullhet med det man gör.  

 

 

                                                
11 Egidius, Henry, Pedagogik för 2000-talet, s. 81-84 
12 Telefonintervju/samtal 20/3-2009 med Informant 1, pedagog 
13 Samtal 21/3-2009 med Informant 2, konståkningscoach 
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2.1 Lärprocesser 
Enkelt sagt kan man säga att lärprocesser börjar med motivation och målsättning och 

slutar i resultat som ibland värderas. På vägen ökar kunnandet, det individuella vetandet och 

förståelsen. Mål kan vara önskvärt vetande, önskvärd färdighet och normer 14. De kan vara att 

uppnå något, det kan också vara att undvika något.  

 

 

2.1.1 Mål och motivation 

Ordet motivation kommer från det latinska movere, att röra eller sätta i rörelse. 

Motivation är den process som sätter igång en rörelse, riktar den och upprätthåller den. I 

lärprocesser finns en växelverkan mellan mål och motivation. Rörelsen riktar sig mot målet 

och kan i sig väckas av stimuli. Det är en del i pedagogens uppgift att hjälpa eleven 

sammankoppla målet med stimuli så att de äger målet. När målet upplevs som svaret på ett 

behov uppfattas det som meningsfullt. 15 

Vilka stimuli och mål som startar motivationen hos människan att vilja lära sig är inte 

alltid så lätt att sätta fingret på. Ett mindre barn tycker kanske att det roliga med att träna 

konståkning är att få ta på sig en fin klänning, sminka sig och fläta håret. Ett annat rätt och 

slätt att det är roligt att hoppa.  

Enligt Adlers individualpsykologi är det yttersta målet alltid gemenskapskänsla och 

socialt intresse. Det vill säga att känna tillhörighet till andra och ha en given plats i en social 

gemenskap. Det menar Adler uppnås först när man genom socialt intresse utvecklar en känsla 

av jämlikhet och normalitet. Abnormalitet i individualpsykologin är att känna sig förmer eller 

underlägsen andra vilket leder till störda relationer. 16 

Både inom idrotten och i skolan idag finns moment som innebär tävlande. Och just 

tävlandet har i individualpsykologin stor betydelse. Barnet som redan från början har en 

underlägsen position i förhållande till vuxna, föräldrar och tränare kämpar för att uppnå 

jämlikhet. Att förlora kampen (tävlingen) kan innebära att barnet behåller känslan av att vara 

underlägsen även senare i livet och att vinna den kan innebära att barnet känner sig förmer. 

Dessa två ytterligheter leder bort från den sunda jämlikheten och den sociala gemenskapen till 

ett smärtsamt utanförskap. 

                                                
14 Dahlgren, Hans (2001) Lärprocessen, om målmedvetet lärande, Värnamo, Ekelundsförlag AB, s. 32-33 
15 Stensmo, Christer (2000) Ledarstilar i klassrummet, Holmbergs i Malmö AB, Studentlitteratur, s.10 
16 Stensmo, Christer (2000) Ledarstilar i klassrummet, Holmbergs i Malmö AB, Studentlitteratur, s115-116 
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Informant 1 berättade för mig om en av sina elever. Flickan hade vunnit alla tävlingar 

under en längre period men så kom en tävling då hon förlorade mot flickor hon alltid vunnit 

över. Hon var otröstlig och tappade lusten att åka. Informant 1, föräldrarna och andra vuxna 

försökte hjälpa henne att hitta motivationen till att träna men ingenting funkade. Så skulle det 

snart vara tävling igen och plötsligt dök flickan upp i ishallen. Hon ville inte träna med de 

andra men hon ville åka sitt program för att öva sig inför tävlingen. Hennes mål visade sig, att 

tävla och förhoppningsvis vinna. Då hittade informant 1 en nyckel som kunde låsa upp 

flickan. Hon sa åt henne att hon inte fick åka sitt program med musik på träningen och inte 

heller tävla om hon inte tränade med gruppen, punkt och slut. Och det funkade, flickan 

började träna och le och var sig själv igen.17  

Vad var det som hände? Enligt Dahlgren kan de belöningssystem som finns i idrotten 

och skolan i form av betyg och poängsättning ”missleda individen från det meningsfulla inre 

lärandet där belöningen i sig är just den kunskap individen finner meningsfull, värdefull och 

användbar i sammanhang utanför lektionen”. 18 Poängsättningen i tävlandet distraherade 

flickan, och det värderade resultatet att vinna, hade blivit ett mål i sig. Dessutom skapades en 

negativ motivation i rädslan för att förlora som drev henne från att vilja åka. Enligt den teorin 

kan informant 1 påpekande att träningen är viktigare än tävlingen omvärderat flickans mål 

och därmed infann sig den positiva motivationen som bygger på genuin lust och känslor av 

mening igen. 

Enligt Adlers individualpsykologiska teori kan flickans motivation att tävla igen 

omedvetet ha handlat om att övervinna känslan av underlägsenhet som uppstod när hon 

förlorade den tidigare tävlingen. Att hon inte längre ville träna med gruppen kan ha berott på 

känslan av utanförskap som blev konsekvensen av underlägsenheten och 

mindervärdeskomplexet. Kompisarna blev konkurrenter som måste vinnas över istället för 

jämlikar och alla paljetter i världen kunde inte motivera henne nu. Informant 1 krav på att hon 

måste träna med de andra för att få tävla kan ha blivit en knuff i ryggen mot det hon 

egentligen längtade efter, gemenskapen. 

Men riktigt så enkelt kanske det inte heller var. Adlers individualpsykologi är 

teleologisk. Det innebär att människans handlingar är målsökande och framåtskridande. Man 

handlar för att uppnå mål och det är människans egna intentioner och föreställningar som 

avgör handlandet istället för att yttre krafter förorsakar människan att handla på ett visst sätt. 

Den fria viljan blir möjlig och ansvaret för handlingar och dess konsekvenser blir personligt. 

                                                
17 Telefonintervju/samtal 20/3-2009 med Informant 1, pedagog 
18 Dahlgren, Hans (2001) Lärprocessen, om målmedvetet lärande, Värnamo, Ekelundsförlag AB 
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Därmed kan man också själv välja bland de val man ställs inför. Informant 1 ställde alltså 

flickan inför ett val och i det valet fanns värderingen att träningen och gemenskapen var 

viktigare än tävlingen. Flickan fick göra sitt val efter att ha fått hjälp att värdera de olika 

möjligheterna. 

Vi har alltså individer vars yttersta mål är att fungera i samhället och känna tillhörighet. 

För det krävs gemensamma regler och normer. Det sistnämnda målet för läroprocesser, 

normer, du skall eller du skall icke19. Individen lär sig genom hur dess handlande bemöts av 

gruppen om dess beteende är accepterat eller inte, handlandets konsekvenser. Beter sig 

individen så den accepteras och respekteras av gruppen börjar den också respektera sig 

själv20.  

Javisst, här kan ett varningens finger höjas, finns det inte en risk att individen fogas av 

gruppen och börjar gå som soldater fram? Jo, risken finns om man glömmer bort att det hela 

bygger på insikten om den egna fria viljan och demokratiskt framtagna regler. Först då kan 

självrespekten i känslan av att jag åstadkom detta genom mina val av handling, mitt beteende, 

uppstå. Därför ska jag gå vidare med att se på lärstilar som har betydelse för den demokratiska 

lärandemiljön. 

2.2 Disciplin och demokrati 
2.2.1 Den sköra auktoriteten, den demokratiske läraren 

Pedagogens ställning i samhället och skolan har förändrats det senaste århundradet, från 

att vara auktoritär till att jobba för att bli en auktoritet. Att vara auktoritär innebar en 

överordnad roll. Den auktoritära pedagogen var den som stod närmast gud och satt på 

sanningen. Auktoritären hade beslutsrätt och kunde inte ifrågasättas. Systemet möjliggjordes 

och var dolt under en falsk föreställning av respekt där ifrågasättande ledde till bestraffning  

Dagens pedagog som jobbar för att bli en auktoritet och för att upprätthålla sin ledarroll 

måste arbeta på ett annat sätt. Mats Trondman myntar i sin bok, kultursociologi i praktiken, 

begreppet ”den sköra auktoriteten”. Att bli en skör auktoritet är en demokratisk process. 

Respekten blir ömsesidig genom processen och på det viset kan pedagogen tilldelas auktoritet. 

Pedagogen har dock trots det jämlika förhållandet till sina elever fortfarande alltid ett större 

ansvar. Ansvaret för att upprätthålla kommunikationen med vars hjälp man får ett värde och 

skapar den ömsesidiga respekten. Och ansvaret för att hjälpa eleven uppnå det stadium där det 

själv kan ta över ansvaret, bli vuxen. Trondman citerar 1600tals filosofen John Locke, 

tilläggen inom citat är Trondmans. 
                                                
19 Dahlgren, Hans (2001) Lärprocessen, om målmedvetet lärande, Värnamo, Ekelundsförlag AB, s. 33 
20 Stensmo, Christer (2000) Ledarstilar i klassrummet, Holmbergs i Malmö AB, Studentlitteratur, s. 118 
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Så länge hon (människan) befinner sig i ett tillstånd där hon inte förstår att styra sin vilja, skall hon dock 
inte heller ha någon egen vilja att följa. Den som förstår för hennes räkning måste också vilja för hennes räkning. 
Han (eller hon) måste föreskriva henne sin vilja och styra hennes handlingar. Men när sonen (eller dottern) når 
det stadium som gjorde hans far (eller mor) till en fri man (eller fri kvinna) är han (eller hon) också själv en fri 
man (eller kvinna) 21 

 
Den sköra auktoriteten finner sin motsvarighet i Adlers ”den demokratiske läraren”. Den 

demokratiske läraren bestämmer tillsammans med eleverna de regler som ska gälla. Den 

demokratiske läraren tar ansvar för att stimulera eleverna inifrån vilket innebär att de 

utvecklar en inre motivation. De lär sig ordning, självdisciplin, socialtansvarstagande, 

färdigheter och förmågor som är viktiga för deras liv som vuxna.  

2.2.2 Disciplin 

Utöver teleologisk är individualpsykologin också holistisk. Människan och hennes 

handlingar måste ses i ett socialt fält. Pedagogens viktigaste uppgift blir att förbereda barnet 

för ett liv i socialgemenskap, dess krav på anpassning och ansvarstagande, och i det måste 

pedagogen se både till det individuella barnet och det omgivande samhället. Här har Dreikurs 

och Dinkmeyer tagit över efter Adler22 och lyft principer för lärares mentalhygieniska arbete 

och ledarskap. Häng på!  

Disciplin är nödvändigt för demokratin, för att samhällen fyllt av individer ska kunna 

hålla ihop och för att samarbete ska fungera. Själva ordet disciplin kan dock ringa an de gamla 

kyrkklockorna i huvudet på både barn och vuxna. Där står auktoritären med lagboken tryckt 

mot bröstet och straff för dem som inte sköter sig hänger tungt över den dammiga scenen. 

Inom konståkningen kan den auktoritära föreställningen representeras av en dam i päls med 

knut i nacken och skridskoskydden som en neonfärgad piska i handen. 

Men vad kan då en modernare syn på disciplin vara? Dreikurs ställer bestraffning och 

belöning (det auktoritära) mot logiska konsekvenser och uppmuntran (det demokratiska). 

Skillnaden mellan dessa har stor betydelse för den ömsesidiga respekten och för 

självrespekten. Som  informant 123 uttryckte det är risken att, elever som lär sig respektera alla 

andra men inte sig själva, bara blir lydiga. Genast hörs soldaternas taktfasta marscherande. 

2.2.3 Bestraffning och belöning (beröm) 

Bestraffning är något som bestäms av auktoritären. Det är ett utövande av extern 

kontroll vars funktion är att behålla makten och är inte kopplat till handlingen/beteendet som 

bestraffas. Därmed fokuserar det på personen som bestraffas istället för dess 

handling/beteende. Bestraffningens budskap till eleven blir negativt. Du är dålig! Du ska lyda! 

                                                
21 Trondman, Mats (1999) Kultursociologi i praktiken, Lund, Studentlitteratur, s. 430 
22 Stensmo, Christer (2000) Ledarstilar i klassrummet, Holmbergs i Malmö AB, Studentlitteratur, s 113 
23 Telefonintervju/samtal 20/3-2009 med Informant 1, pedagog 
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Du kan inte fatta egna beslut! Och leder till en rad negativa resultat som känslor av oförmåga, 

brist på självdisciplin, skuldkänslor och förstörda tillits- och likhetskänslor. 

Belöningen eller berömmet har också sina konsekvenser. Guldstjärnor på väggen och 

poängsättning kan vara en form av beröm. Kontrollen finns fortfarande externt hos 

auktoritären och i de bedömningssystem som används. Beröm sänder därför negativa budskap 

trots sin positiva mask. Genom beröm säger auktoritären, Du är bara värdefull när jag säger 

det! Det är mig du skall behaga! Du måste vara bättre än andra för att vara värdefull! Resultat 

blir bland annat att eleven lär sig sitt värde genom att behaga andra, känner sig värdefull bara 

om den är bäst och fruktar misslyckanden. 

2.2.4 Logiska konsekvenser och uppmuntran 

Alternativet till bestraffning och belöning är logiska konsekvenser och uppmuntran.  

Logiska konsekvenser är precis som det låter logiskt kopplade till handlingen eller 

beteendet som de tillrättavisar. Till skillnad från bestraffning fokuserar de logiska 

konsekvenserna på handlingen och inte på personen. Vilket gör att individen lär sig att 

beteende kan avvisas men inte personer. Det skapar tryggare individer som kan lära utifrån sin 

erfarenhet, våga ta egna beslut och som vet hur man visar respekt både för sig själv och andra. 

Uppmuntran är enligt Dreikurs och Dinkmeyer den primära motivatören!! Skillnaden 

mellan uppmuntran och beröm är stor men ändå är de så lätta att blanda ihop. Det lättaste 

sättet att skilja dem åt är att minnas att beröm riktar sig till personen och uppmuntran till dess 

prestation. Medan berömmet gör eleven beroende av pedagogen gör uppmuntran eleven 

självständig. Uppmuntran fokuserar elevens konstruktiva förmågor, dess ansträngningar och 

framsteg och dess bidrag till gruppen. 

Skillnaden mellan beröm och uppmuntran kan bli extra tydligt i tävlingssituationer då 

beröm fokuserar på det färdiga resultatet och inte på processen. Ansträngningen glöms bort. 

Som pedagog bör man alltså speciellt i verksamheter där tävlingsmoment och 

bedömningssystem ingår komma ihåg att uppmuntra elevernas ansträngningar i själva 

lärprocessen för att bygga upp deras självkänsla. 

2.3 Abstrakt kunskap  
Att se det yttersta målet med lärandet på det individualpsykologiska sättet, det vill säga 

att det yttersta målet är att uppnå gemenskap och socialtillhörighet, är ett abstrakt mål i 

förhållande till de moment man tränar. Att en individ tränar hopp och piruetter eller blandar 

den perfekta blå nyansen kopplas inte genast till gemenskap. Men om man ser det yttersta 
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målet som en nödvändig psykologisk bas för allt lärande, motivation och för individens 

välmående blir det logiskt. 

Jag spolar därför tillbaka det knastrande kassettbandet och återknyter till motivation och 

de mänskliga behov som förekommer den. 

Olika teorier framhåller olika mänskliga behov som mer eller mindre grundläggande. 

Maslows motivationsteori är den mest kända. Han ordnar mänskliga behov i en hierarkisk 

pyramid där de fysiologiska behoven är en grundläggande bas som måste tillfredsställas innan 

människan kan gå vidare med de sociala behoven som accepterande, status och tillhörighet. 

Högst upp i pyramiden finns behov av självförverkligande som innefattar behov av att 

uttrycka sig själv, vara skapande, utforska och utveckla kunskap.24 Behov av tillhörighet och 

accepterande av gruppen måste alltså tillfredställas innan man kan gå vidare med att utveckla 

kunskap och vara skapande. 

Glasser har jobbat vidare från Maslows motivationsterapi till en realitetsteori där han 

bortser från de biologiska, fysiologiska behoven och ordnar behoven i två kategorier. 

Egenvärdesbehov och sociala behov. Egenvärdesbehoven är att känna att man klarar av något 

och att andra människor värdesätter det man gör både i situationen och i andra sammanhang. 

De sociala behoven är att älska och bli älskad. Dessa behov ses som basala men observera!, 

förmågan att tillfredsställa dem måste läras in.25  

Kritik mot dessa teorier består i att de inte tar hänsyn till kulturella skillnader och 

historiska förändringar. De ses också som generella samtidigt som grunduppfattningen hos 

Maslow och humanismen är att varje människa är unik. Jag har valt att ta med dem för att 

belysa hur motivationens dimensioner kan se ut. 

2.3.1 Kvalitet och meningsfullhet 

Dahlgrens syn på det meningsfulla lärandet är att kunskapen man lär sig måste vara 

värdefull och användbar utanför lärandesituationen. Glasser uttrycker liknande faktorer för 

undervisning med kvalitet. Kvalitet är, enligt honom, när verksamheten utformats så att den är 

meningsfull, stimulerande, rolig och betydelsefull såväl för det nuvarande livet som för 

framtida liv.  

2.3.2 Inlärningsbilder 

Glasser talar vidare om kvalitetens betydelse för fortsatt inlärning. När verksamheten 

uppfyller kraven för kvalitet kan eleverna bygga upp bilder i huvudet av de 

behovstillfredsställande erfarenheter de får, av det som känns bra. Dessa bilder kallar Glasser 

                                                
24 Jerlang, Espen, (2008) Utvecklingspsykologiska teorier femte upplagan, Spanien, LiberAB, s. 274- 281 
25 Jerlang, Espen, (2008) Utvecklingspsykologiska teorier femte upplagan, Spanien, LiberAB, s, 284- 291  
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inlärningsbilder. Inlärningsbilderna bestämmer sedan hur eleven närmar sig nya 

inlärningssituationer. Är det positiva bilder, byggda på lärande med kvalitet, blir nästa 

inlärningssituation lättare att motivera. Han poängterar vikten av att eleverna måste lära sig 

välja det som känns bra på lång sikt, förstå varför de ska lära sig något och hur detta något ska 

användas.26  

Informant 1 pratar också om kvalitet och att eleverna känner glädje när de kan på riktigt. 

Hon menar att busa och leka bara är kortsiktigt roligt, efter ett tag blir eleverna trötta på det. 

De vill lära sig att utföra momenten rätt. Efter en träning under sommarlägret 1992 säger jag i 

en intervju att tränaren kört med mig och varit petig. I nästa mening kommer en fortsättning 

på de tankarna. 

”- Å andra sidan blev hoppet mycket bättre när han var petig så det är nog bara bra”27. 

För att uttala mig så måste jag ha haft en föreställning om vad som var ett bättre eller ett 

sämre utförande av ett hopp och enligt Informant 1 definitionen på vad som är kvalitet. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv på kunskap skulle man säga att jag hade lärt mig vad 

”bättre” var genom min delaktighet i en specifik kultur. Vad omvärlden, kulturen, på olika sätt 

kommunicerat till mig hade gjort mig medveten om vad som var viktigt att förstå och att 

kunna. Kunskapen, färdigheten och förståelsen blev på det sättet situerad och verklig i 

kulturen samtidigt som den utvecklats i just kulturen, den avspeglade verksamhetens 

arbetssätt och prioriteringar. 

Konståkningskulturen innehåller bland annat träningens upplägg, värderingar, normer, 

tester, tävlingar, bedömningssystem, maktsystem, pedagogisk hållning, föräldrars synpunkter, 

mediala bilder och förebilder. När alla dessa faktorer kokats samman i mig hade jag en klar 

bild av vad som var ett ”bättre” hopp. Ett hopp som kunde användas och värderades högt i 

konståkningskulturen. Ett hopp med kvalitet. 

” - Har bara flickorna rätt grund så är det lätt att gå vidare. De behärskar nu dubbla hopp 

och piruetter. Det är ett mycket utvecklingsbart material som vi har att jobba med och de kan 

med träning gå nästan hur långt som helst, ”28 

Det här citatet av en av mina tränare skvallrar om kvaliteten. Hon menar att vi med rätt 

grund kan gå hur långt som helst. Vi kan alltså använda kunskapen vi skaffat oss och gå hur 

långt som helst. Men var ska vi gå? Kan vi använda kunskapen i andra sammanhang då eller 

måste vi hålla oss inom konståkningskulturen för att den ska vara värdefull? I det här fallet 

                                                
26 Stensmo, Christer (2000) Ledarstilar i klassrummet, Holmbergs i Malmö AB, Studentlitteratur, s. 161-162 
27 NSD 8 juli 1992. 
28 Norrbottens Kuriren 11/11 1991 
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tror jag att hon menar i tävlingssammanhang. Gå hur långt som helst betyder då att vinna de 

största tävlingarna, OS, VM och så vidare.  

Är kunskapen i idrottssammanhang enbart till för att användas just i den kulturen? I 

tävlingssammanhang, för att vinna, möjligtvis för att underhålla och glädja andra? Det beror 

på vilka kunskaper vi menar. Att hoppa, att göra piruetter eller att samarbeta och förstå 

gemensamma regler. 

 Vi ser många idrottare som är med på olika galor, engagerar sig i världsfreden och 

fadderprogram. Kanske för att de behöver känna att de tack vare sina kunskaper och den 

status de skaffat sig kan utföra något som är världen till nytta. 

En tankegång som väcks av resonemanget är i alla fall att ju längre vi går från kulturen 

där kunskapen skapats, till att använda den, desto abstraktare blir den. Det är ett problem som 

elever i skolan idag ständigt stöter på. Avståndet mellan det de lär sig och de praktiker där 

kunskapen ska användas utanför skolan, är stort. Det är också en viktig fråga för pedagogerna. 

Vi ska som Glasser uttryckte det, lära eleverna att förstå varför de ska lära sig något och hur 

detta något ska användas. 

2.4 Den tredje kompetensen 
Jag har sett olika prov på mål för läraren. Att hjälpa eleven mot vuxenlivet, där den ska 

kunna ta ansvar, fungera tillsammans med sina medmänniskor i samhället, bidra med gott 

arbete och känna meningsfullhet. Att lära eleven hoppa, läsa eller räkna. Det är många olika 

sorters kunskaper, som är mer eller mindre abstrakta, läraren ska hjälpa eleven att nå.  Just 

detta gör att många pedagoger känner sig otillräckliga. Hur ska man kunna vara faktakunnig, 

psykolog, pedagog, ordningsvakt, motivatör, humorist, engagerad och förebild?  

Trondman respekterar att lärarnas sociala energi kan tryta men förstår sig inte på 

invändningarna. Han skriver om lärarens tre kompetenser. Kunskapsmässig kompetens, 

pedagogisk kompetens och kompetensen att genom sitt beteende vinna det värde som gör en 

till den sköra auktoriteten. De tre kompetenserna är lika viktiga och alla tre måste enligt 

honom utvecklas. 

Jag kan bara hålla med. I det här arbetet har jag fått syn på betydelsen av demokrati och 

jämlikhet, i lärprocesser, för den inre motivationen och välmående individer. Om de olika 

målen ska kunna uppnås är man beroende av pedagogens kunskaper på alla tre områden.  

3.0 Resultat och tolkning 
 

Det sociokulturella perspektivet på lärandet stämde bra överens med det material jag har 

undersökt. Genom tidningsartiklar där pedagoger blivit intervjuade, intervju med informant 1. 
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och den litteratur jag läst kunde jag se viktiga yttre förutsättningar. Bland andra 

verksamhetens målsättning, ekonomi och organisation. Den ryska staten bidrog med pengar 

till idrott och kultur så att verksamheten kunde byggas upp. Det gavs möjlighet att träna på en 

anpassad nivå, med stöd av vetenskap, duktiga tränare, föräldrar och hård konkurrens. 

I Sverige hade fler nivåer att tävla på bidragit till att fler elever kunde träna på en 

individuellt anpassad nivå, vilket informant 1 menade bidrog till det meningsfulla lärandet. 

Jag fann stöd för hennes resonemang i Vygotskijs tankar om utvecklingszoner.  

Informant 2, sa att de yttre förutsättningarna för lärandet inte spelade någon större roll i 

slutändan om inte eleven själv ville och vågade göra det sista lilla. Det vill säga om den inre 

motivationen och självförtroendet saknades. 

 De tankarna ledde vidare till att undersöka lärprocessers faktorer, målsättning och 

motivation, de inre förutsättningarna. Enligt Maslows motivationsteori måste fysiologiska och 

sociala behov tillfredställas innan behov av utveckling och självförverkligande kan bli 

aktuella, enligt Glassers realitetsteori  är egenvärdesbehov och sociala behov basala men 

måste läras in. Och enligt Adlers individualpsykologi är det yttersta målet för människan att 

uppnå gemenskapskänsla och socialt intresse.  

Jag fann att de inre förutsättningarna inte är skiljda från de yttre, snarare finns en 

växelverkan mellan de båda där pedagogen och dess lärstil har stor betydelse. De inre 

förutsättningarna för lärprocesser skapades till stor del i relationen mellan läraren och eleven. 

Lärarens tredje kompetens, den sköra auktoriteten eller den demokratiske läraren, kunde 

genom att använda sig av uppmuntran och logiska konsekvenser istället för belöning och 

bestraffning stimulera den inre motivationen hos eleven. 

Insikten om den egna fria viljan visade sig också vara av betydelse för att kunna 

stimulera den inre motivationen. Att inse att val, handlingar och dess konsekvenser styrs 

inifrån en själv och inte utifrån yttre faktorer. 

Den inre motivationens betydelse för lärprocesser. Att motivationen kommer inifrån 

bidrar till att man kan få trygga individer med självförtroende som respekterar sig själva och 

andra, som inte lider av känslor av mindervärdeskomplex eller känner sig förmer än andra. 

Det handlar inte om jantelagen, om att alla måste vara lagom och att ingen får sticka ut. Det 

handlar om känslor av respekt och jämlikhet oavsett om man resultatmässigt når högre eller 

lägre än någon annan.  

Det sociokulturella perspektivet återkom i avsnittet om kvalitet och meningsfullhet. Vad 

kvalitet var skapades i och speglade kulturen. Rätt och fel, bra och dåligt fick för individen 

sina definitioner där. Olika källor och informanter bidrog med sin syn på kvalitet. Att göra rätt 
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var en syn på kvalitet. Att ha en grund att stå på var en annan. Glassers synpunkt var att 

kvalitet var när verksamheten utformats så den blev meningsfull och stimulerande såväl för 

det nuvarande livet som för framtida liv. Han menade också att om verksamheten uppfyllde 

kraven för kvalitet kunde eleven skapa positiva inlärningsbilder i huvudet. Dessa bidrog 

senare till hur eleven närmade sig nya inlärningssituationer. 

 

4.0 Slutdiskussion 
 
Under arbetets gång har nya frågor och tankar väckts. 

• Varför är det viktigt att motivationen kommer inifrån? 

• Om elitidrotten ses som ett arbete blir det då barnarbete när barn tränar elitidrott?  

• Vilka kunskaper är värdefulla? Finns de yttersta målet gemenskap och tillhörighet med 

i läroplaner?  

• Om man redan fungerar i samhället och har försörjning vad blir då det yttersta målet? 

Varför inte bli lite teologisk nu när jag ändå håller på.. Är skillnaden så stor mellan 

meningen med lärandet och meningen med livet? De buddhistiska tankarna att 

meningen med livet är att söka lyckan har dykt upp i mitt huvud genom hela 

undersökningen. Där finns grundläggande ideer om att människans handlingar måste 

väljas efter dess konsekvenser. Ett ständigt pågående projekt att väga konsekvenser 

mot varandra och göra de bästa valen för sig själv och sin omgivning 

• I det demokratiska samhället där individen själv kan påverka sin ställning i framtiden 

genom sina ansträngningar får skolan dock både den lärande och uppfostrande rollen 

och den sorterande bedömande rollen. I den här undersökningen har jag sett 

belöningssystemens negativa effekter på den inre motivationen och vill veta mer om 

betygssystem och skolplikt, 

 

.  
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