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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka möjligheterna till att öka elevernas motivation 

till att lära sig obekanta rörelser. Den praktiska undervisningen har varit inspirerad av Parkour 

och planeringen av den intervention som genomfördes har skett med inspiration av diverse 

teorier om lärande. Dessa teorier var Antonovskys KASAM-begrepp, Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv på lärande, samt den dynamiska systemteorin. 

För att kunna undersöka elevers motivation så har interventionen genomförts på en 

högstadieskola i Mellansverige, där två klasser från årskurs 9 deltagit i undersökningen. Båda 

klasserna besvarade enkäter innan genomförd intervention, samt efter den genomförd 

intervention. Mellan de båda enkäterna så har eleverna i en klass, studiens experimentgrupp, 

genomgått undervisning tillsammans med en interventionspedagog (hädanefter hänvisad till 

genom förkortningen IP). Den andra gruppen, studiens kontrollgrupp, har genomgått 

undervisning med deras ordinarie pedagog (hädanefter hänvisad till genom förkortningen 

OP). 

Det visade sig genom sammanställningen av enkäterna, att en grupp kom att höja sin 

motivationsnivå för deltagande i undervisningen, medan den andra gruppen kom att sänka sin 

motivationsgrad för deltagande i undervisningen. Resultatet diskuterades ur olika synvinklar, 

där är en aspekt som framkommer som kan ha spelat en mer central roll än övriga delar i att 

det blev den förändring mellan grupperna som det blev. 

 

Sökord: Barns och ungdomars vanor i förändring, Deci & Ryan, Dynamiska Systemteorin, 

Elevers motivation till ämnet idrott och hälsa, Elevernas vilja till ämnet idrott och hälsa, 

Freerunning, Fysisk aktivitet bland ungdomar, Förståelse för fysisk aktivitet och hälsa, Grey’s 

motivational theory, Intrinsic and extrinsic motivation, Kommentarsmaterial idrott och hälsa, 

Komplexa rörelser, Koordinationsträning, Lärande, Motivational theory, Motorisk färdighet, 

Motivation – hälsa, Nycklar till kunskap, Parkour, Problembaserat lärande, Self-

Determination Theory, Sociokulturellt lärande, Upplevelser av idrott och hälsa bland dagens 

ungdomar, Ämnet idrott och hälsas historia, Ämnet idrott och hälsas framväxt  
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Inledning 
När undersökningar har genomförts mot undervisningen inom idrott och hälsa, har de sällan 

genomförts ur elevernas perspektiv inne i klassrummet, utan den sker mer troligt utifrån vad 

som karaktäriserar eleverna. Detta kan exempelvis vara antingen deras sociala förhållanden 

eller eleverna gentemot kursplansmålen. Elevernas åsikter ska inte forma själva innehållet i 

undervisningen men deras åsikter kan mycket väl användas som grund för undervisningen. 

Ingående kunskap om hur eleverna ser på undervisningen kan bidra till att lärarna blir mer 

medvetna om sina tillvägagångssätt i klassrummet.
1
 Den här studien har genomförts utifrån ett 

elevperspektiv då två elevgruppers motivation för lärande av obekanta rörelser har undersökts 

före och efter en genomförd intervention. 

Kursplanen för idrott och hälsa lyfter fram att eleverna exempelvis ska ges förutsättningar att 

träna sin förmåga att ”röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang”.
2
 I kommentarmaterialet 

för idrott och hälsa lyfts även fram att: 

Det centrala är att eleverna utvecklar sin förmåga till rörelse så att 

de i olika faser av livet kan välja och utföra rörelseaktiviteter av 

olika slag.
3
 

 

Att det är centralt för eleverna att utveckla sin förmåga till rörelse gör att motivationshöjningar 

mot lärande av rörelser blir en central del att undersöka. Studiens teoretiska bakgrund kommer 

att bestå av skolans styrdokument (eftersom undervisningen ska styras av dem) samt litteratur 

som behandlar motivation, både i form utav olika teorier och olika. 

  

                                                           
1
 Dyson, 2006, s.326 

2
 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (kommer hädanefter utskrivas Lgr 11), s.51 

3
 Kommentarsmaterial till kursplanen i idrott och hälsa, s.7 
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Bakgrund 
Det har visat sig att barn och ungdomar med utvecklad motorik känner sig bekväma med lek 

och idrott. Det har även kommit att sättas i samband med bra självförtroende, som i sin tur 

kan vara en bidragande orsak till utvecklandet av sociala kontakter. Barn som har en dåligt 

utvecklad motorisk förmåga kan hamna i en negativ spiral genom att på ett individuellt plan 

inneha en låg nivå av självförtroende vid deltagande i lekar och liknande, vilket kan leda till 

att de går miste om att träna sin sociala förmåga, etc.
4
 I olika undersökningar har det noterats 

en eventuellt negativ trend gällande motorisk skicklighet när elever i årskurs 9 idag ställs mot 

den förväntade motoriska skicklighet hos de som kommer att gå i årskurs 9 inom några år. Det 

beror delvis på att barn och ungdomar är mer stillasittande idag än förut
5
. 

Det har även visat sig att om deltagande i ämnets undervisning skulle vara ett mått på elevers 

motivation, visar många elever i dag upp en bristande motivation för deltagande i 

undervisning inom  idrott och hälsa. Det bygger på att flera av de elever som har läst 

tillräckligt med poäng inom ämnet sedan väljer bort det.
6
 Det beror delvis på att elever i 

dagens skola stöter på en tävlingsinriktad idrottsundervisning vilket kan skada elevers 

självkänsla. Eftersom undervisningen i idrott och hälsa både kan vara den första och enda 

kontakten elever får med regelbunden fysisk aktivitet, kan det göra ämnet betydelsefullt för 

barns hälsa och välmående, både kortsiktigt och långsiktigt.
7
 Samtidigt har det har visat sig att 

tidigare erfarenheter har betydelse för elevers fortsatta lärande, både för tillfället samt för ett 

livslångt lärande.
8
 

Rapporter målar alltså en bild av en negativ spiral gällande motorisk kompetens, vilket har 

betydelse för framtida utveckling av motoriskt lärande, självförtroende, samt utveckling av 

social förmåga, tillsammans med rapporter om fysisk aktivitets betydelse för hälsan.
9
 Det går 

att fråga sig hur ämnet kan bidra till att utveckla elevernas intresse och förståelse för att vara 

fysiskt aktiva.
10

 

Kunnande som motivationsfaktor i idrott och hälsa 
 

Barn och ungdomar som uppvisar en högre motorisk skicklighet än andra barn hamnar i en 

positiv spiral gällande fysisk aktivitet. Det beror på att dessa elevers skicklighet exempelvis 

ger dem fler möjligheter att ytterligare utveckla sin motoriska skicklighet.
11

 Mikael Londos 

lyfter fram: 

 

Motionsidrott ger även det en säkerhet i de idrottsliga aktiviteterna 

och en trygghet med en ”idrottshabitus” som har konstruerats till 

viss del ur positiva erfarenheter från skoltidens idrottslektioner. Att 

                                                           
4
 Nyberg & Tiden, 2007, s.70 

5
 Faskunger, 2008, s.17 

6
 Chen & Ennis, 2004, s.329-330 

7
 Engström, 2004, s.13 

8
 Svederberg & Svensson, 2001, s.22 

9
 Redelius, 2004, s.149 

10
 Lgr 11, s.51 

11
 Stodden m.fl. 2008, s.297 
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vara duktig i idrott är dock ändå starkt förknippat med 

tävlingsresultat
12

 

 

Londos skiljer här på motionsidrott och tävlingsidrott och menar att motionsaktiviteter också 

kan bidra till en säkerhet och trygghet i utförandet. Skolelever har nämnt att de exempelvis är 

rädda för att göra ”fel” i undervisningen.
13

 Exempelvis elever som vanligtvis inte är aktiva på 

sin fritid skulle inleda ett motionsutövande skulle de möjligen kunna bli säkrare under 

lektionerna och inte vara lika rädda för att göra misstag. 

 

Att vara bra på olika rörelseaktiviteter kan leda till att individen hamnar i en positiv spiral 

gällande fysisk aktivitet, vilket i slutändan kan leda till upplevelsen av fysisk aktivitet som 

något kul och belönande.
14

 Redelius ger exempel på att elever som redan är bra i idrottsliga 

aktiviteter tycker att det är kul.
15

 Det har exempelvis visat sig att det dominerande målet för 

olika personer, är att antingen demonstrera kompetens eller att undvika att visa 

inkompetens.
16

 Elever som är aktivt delaktiga i undervisningen i idrott och hälsa kan vara det 

därför att de är bra, och vill visa sig bra, på undervisningens aktiviteter. De elever som inte är 

lika duktiga i undervisningens aktiviteter är då inte med och deltar i undervisningen i samma 

utsträckning som övriga elever av rädsla för att visa sig inkompetenta. 

 

Redelius menar att det i undervisningen är ett fokus på att göra snarare än på att lära och 

väcka förståelse.
17

 I kommentarsmaterialet för idrott och hälsa går det att läsa följande: 
 

… ämnet ska möta alla elever, inte bara de som redan tycker om 

och engagerar sig i tävlingsidrotten … Det centrala är att eleverna 

utvecklar sin förmåga till rörelse så att de i olika faser av livet kan 

välja och utföra rörelseaktiviteter av olika slag… Ämnet ska dock 

inte ses som ett smörgåsbord. Det centrala är att eleverna utvecklar 

sin förmåga till rörelse
18

 

 

Det som uttrycks är alltså att vi ska möta alla elever i undervisningen, inte bara de som är 

föreningsaktiva, samt att som lärare arbeta med att utveckla elevernas förmåga till rörelse.
19

 

Samtidigt har det visat sig att bollsporter/bollaktiviteter är det dominerande innehållet i 

undervisningen inom idrott och hälsa, samt att man tycker att det är kul med ämnet för att 

man är duktig i det.
20

 Att vissa elever tycker att det är kul och att de är duktiga inom ämnet 

kan därför bero på att de känner igen vad som uttrycks inom undervisningen genom sina 

fritidsaktiviteter.
21

 Det kan stärka den inre motivationen för deltagande i skolundervisningen 

inom idrott och hälsa, samt att fritidsaktiviteter hittar en väg in i undervisningen. Det kan vara 

problematiskt ur en synvinkel där föreningsidrott och ämnet idrott och hälsa skiljer sig åt, 

exempelvis mål och förväntat resultat. I exempelvis fritidsidrotten kan målet vara att lära sig 

vissa, efter aktiviteten, anpassade motoriska färdigheter. I skolämnet idrott och hälsa är ett av 

                                                           
12

 Londos, 2010, s.140 
13

 Redelius, 2004, s.155 
14

 Stodden m.fl. 2008, s.297 
15

 Redelius, 2004, s.152-53 
16

 Kokkonen m.fl. 2010, s.135 
17

 Redelius, 2004, s.164 
18

 Kommentarsmaterial till kursplanen i idrott och hälsa, s.7 
19

 Kommentarsmaterial till kursplanen i idrott och hälsa, s.7 
20

 Redelius, 2004, s.153 
21

 Deci & Ryan, 1985, s.122-123 
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målen att utveckla allsidiga motoriska färdigheter.
22,23

 Dominerar bollsporter och liknande 

undervisningen i idrott och hälsa kan det äventyra elevernas möjlighet att utveckla en bredare 

allsidig rörelseförmåga än en undervisning som berör rörelseförmåga med boll.
24

 Det kan ses 

som allmänt för aktiviteter i undervisningen, och inte enbart olika bollsporter. 

Lärande av rörelser och motoriska färdigheter 
Lärande av rörelse är i sig en grundläggande färdighet för att, exempelvis, vara fysiskt aktiv. I 

tidig barndom börjar vi människor att utveckla ”grundläggande motoriska färdigheter”.
25

 En 

individ som är ovan med en rörelse kommer i början att röra sig på ett ineffektivt och ryckigt 

sätt samt i smådiskreta steg istället för en hel rörelse, vilket kan vara ett resultat av att 

individen vid nya rörelser kanske vill optimera balansen. Det gör att individen kan lyckas med 

rörelsen, men med en sänkning av hastigheten och att man fryser rörelsen (låser 

rörelsemönstret), och på det sättet begränsar den (vilket kan få utförandet av rörelsen att verka 

ryckigt). Desto effektivare individen blir mot det specifika utförandet, desto mer effektivt 

kommer hela utförandet att bli.
26

 Det beror delvis på att kroppen lär sig vilka muskelgrupper 

som skall vara aktiva, i vilken grad, samt hur stor del av muskelgruppens muskelfibrer som 

ska aktiveras.
27

 

När lärare utmanar eleverna ska denne akta sig för att engagera eleverna i för svåra aktiviteter. 

Istället borde lärare motivera eleverna med aktiviteter designade efter ett utforsknings-

orienterat lärande. Det kan komma att utmynna i glädje samt en hög nivå av situations-

anpassat intresse.
28

 Det har visat sig att aktiviteter som vi är mest motiverade utav är 

aktiviteter där det existerar val, kontroll och självbestämmande.
29

 Inom undervisningen i 

idrott och hälsa skulle det exempelvis kunna vara möjligt att välja svårighetsnivå eller 

alternativa rörelser. Det kan också vara ett sätt för elever som upplever oro för att göra ”fel” 

att känna en större trygghet.
30

 Det kan vara viktigt, för även om eleven vill göra något, men 

misstror sin förmåga att klara av det, så blir man passiv istället.
31

 Exempelvis Deci och Ryan 

lyfter fram att barn verkar vara mer intresserade av aktiviteter som de kan klara av än 

aktiviteter de inte kan klara av.
32

 Det har även visat sig att elever reflekterar över vad lärandet 

av en sak betyder för dem, och om eleverna inte upplever det som meningsfullt att lära sig 

kommer de inte heller att vilja lära sig det. Om pedagogen kan skapa relevanta, motiverande 

strukturer som förklarar varför eleverna ska lära sig och varför det kan vara meningsfullt för 

dem, kan det effektivisera lärandet.
33

 Exempelvis kan eleverna få möjlighet att se sitt lärande i 

ett sammanhang. Det finns forskning som påvisar tendenser att kommunikationen om 

undervisningens syfte sker relativt sporadiskt samt med låg grad av systematisering.
34

 Om 

lärare på ett effektivt sätt kan erbjuda eleverna möjlighet att se det som är meningsfullt kanske 

lärandet kan underlättas. 

                                                           
22

 Chen & Ennis, 2004, s.330 
23

 Lgr 11, s.51 
24

 Redelius, 2004, s.153 
25

 Stodden m.fl 2008, s.291 
26

 Haywood & Getchell, 2009,s.31 
27

 Holmsäter & Holmsäter, 1996, s.72 
28

 Chen & Ennis, 2004, s.333 
29

 Biddle & Mutrie, 2008, s.77 
30

 Redelius, 2004, s.155 
31

 Lundgren & Lökholm, 2006, s.48 
32

 Deci & Ryan, 1985, s.127 
33

 Marton & Ling, 2012, S.116 
34

 Larsson, 2007, s.41 
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Undervisning i Idrott och Hälsa 
För att eleverna ska kunna uppnå lärande inom de relevanta delarna av idrott och hälsa måste 

också undervisningen vara utformad så att eleverna kan urskilja det som är tänkt att de ska 

lära sig.
35

 De relevanta delarna kan bestå av de kunskapsmål som återfinns i kursplanerna. 

Främjandet ett livslångt lärande lyfts fram i styrdokumenten som ett grundläggande värde 

som undervisningen i grundskolan ska vila på
36

 och exempelvis Illeris menar på att det har 

blivit ett begrepp som med en enorm kraft har fått utrymme i samhället och som lärare i stor 

utsträckning förväntas arbeta med ungdomars lärande utifrån.
37

 Det har även visat sig att 

lärprocesser och kunskapsbildning inte förknippas med ämnet idrott och hälsa.
38

 

Styrdokumenten lyfter fram att undervisningen i idrott och hälsa exempelvis ska möjliggöra 

elevernas förutsättningar att utveckla sin förmåga att ”Röra sig allsidigt i olika fysiska 

sammanhang”.
39

 Det tar sig även uttryck i det centrala innehållet för årskurs 7-9 genom 

exempelvis uttrycksformen ”Komplexa rörelse i lekar, spel och idrotter”.
40

 

 

Syfte 
Syftet med denna studie har varit att undersöka möjligheterna till att förändra elevernas 

motivation inför lärande av obekanta rörelser. 

  

  

                                                           
35

 Marton & Ling, 2012, s.120 
36

 Lgr 11, s.7 
37

 Illeris, 2007, s.35 
38

 Larsson, 2004, s.133 
39

 Lgr 11, s.51 
40

 Lgr 11, s.53 
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Teoretisk ram för uppsatsen 

Nedan presenteras studiens teoretiska ram. 

Motivation till lärande 
Att vara motiverad betyder att på ett individuellt känna en kraft för att genomföra en handling, 

medan att vara omotiverad betyder att inte känna någon kraft för att utföra en handling. 

Motivation är inte enhetlig och skiljer mellan olika människor, både i mängd (hur motiverad 

man är) och orientering motivationen tagit (vilken/vilka former av motivation som är 

inblandade), samt hur motivationen visar sig. En individ kan exempelvis vara driven till att 

göra något för den glädje eller det lärande som en aktivitet ger, men individen kan även vara 

motiverad för en aktivitet därför att vill erhålla någonting.
41

 Om motivationen försämras 

kommer även prestationen att försämras. Det gör det möjligt att beteckna motivation som en 

grund till mänsklig aktivitet, samt en förutsättning för prestation.
42

 I den här interventionen 

har utgångspunkten varit tre olika typer av motivation; inre motivation, yttre motivation, samt 

amotivation. Self-determination theory är samlingsbegrepp som dessa begrepp har vuxit fram 

ur.
43

 

Self-determination theory 

Deci och Ryan lyfter fram self-determination theory som är beskrivande för hur olika 

händelser påverkar en individs motivation. Deci och Ryan bygger teorin efter sina 

föreställningar att konsekvenserna av olika händelser påverkar människors upplevelser av den 

egna förmågan. Det räcker dock inte att se till den egna förmågan, det gäller även att se till 

individens behov.
44

 Teorin i sig är uppdelad i tre olika former av motivation; inre motivation, 

yttre motivation, samt amotivation: 

Inre motivation kan vara att känna glädje/tillfredsställelse över att lära sig och nå kunskap 

inom ett område eller en viss aktivitet. Exempelvis kan barn känna tillfredställelse över 

lärandet av nya ”kompetenser”, vilka de utövar för att de vill känna den tillfredsställelse ny 

kompetens bidrar till. Inre motivation kan även ta formen av viljan att skapa någonting utav 

ansträngning. Fokus ligger dock inte på prestationsresultatet (även om inre motivation kan 

vara en vilja att överträffa sig själv). Inre motivation är den form av motivation som inte 

behöver förstärkas utifrån för att kvarhållas. Inre motivation är den motivationsform som 

utgår från en persons grundläggande identitet. Elever som gillar undervisningen i idrott och 

hälsa anstränger sig för att tillägna sig kunskaper (eller för njutningen av deltagandet).
 

Hassmén m.fl. lyfter fram att inre motivation är ett viktigt redskap för lärare att använda sig 

av inom undervisningen då inre motivation leder till högkvalitativt lärande och viljan att 

skapa något
45

. Urskiljandet av vad som stärker och försvagar den inre motivationen blir 

därmed extra viktigt.
46

 

Yttre motivation kan ta sig uttryck genom att individen visar ett oengagemang för aktiviteten 

men att individen ändå utför uppgiften därför att individen vill erhålla en form av belöning. 

Exempelvis deltar individen i en aktivitet för nyttan den kan ge inför aktiviteter individen är 

inre motiverad inför, eller att någonting uppnås genom deltagandet.
47

 

                                                           
41

 Ryan & Deci, 2000, s.54 
42

 Hassmén m.fl. 2006, s.164 
43

 Deci & Ryan, 1985, s.7-8 
44

 Deci & Ryan, 1985, s.5-7, 38-39 
45

 Hassmén m.fl. 2006, s.170 
46

 Ryan & Deci, 2000, s.55; Deci & Ryan, 1985, s.5, 27; Hassmén m.fl. 2006, s.170 
47

 Ryan & Deci, 2000, s.55 
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Tidigare studier har visat att effekterna av yttre motivation underminerar inre motivation. 

Börjar exempelvis en lärare dela ut belöningar vid/efter utförandet av en aktivitet (yttre 

motivation), kommer det att inledningsvis ge högre total motivation. Om den yttre belöningen 

sedan försvinner så finns risken att utövaren/utövarna tappar intresset för aktiviteten.
48

 Även 

fast det framgår tydliga skillnader mellan dessa olika typer av motivation (inre och yttre), 

skiljer de sig inte åt sett till vilken mängd motivation de båda ger.
49

 

Amotivation visar sig exempelvis vid upplevelser av bristande kapacitet och förmåga mot 

aktiviteten, vilket är den vanligast förekommande anledningen till amotivation. Men 

amotivation kan visa sig på fler sätt, exempelvis genom övertygelsen om att en strategi inte 

kommer ge önskvärda resultat eller att individen upplever beteendet som alldeles för krävande 

för att uppbåda engagemang för aktiviteten. Amotivation relateras till känslor som hjälplöshet 

och bristande upplevd kontroll.
50

 

Inom skolväsendet används exempelvis olika regleringar för styrandet av elever i önskad 

riktning. Den yttre regleringen kan riskera att förvandla elevernas inre motivation till yttre 

motivation, vilket kan skapa en viss förlust för lusten att lära. Det som kan vara svårt är om en 

elev känner inre motivation för en aktivitet först, för att sedan börja få en belöning varje gång 

som aktiviteten genomförs. Inledningsvis skapar det en högre motivation (elevens inre + yttre 

motivation som samagerande faktorer), men det kan dock skada elevens inre motivation för 

aktiviteten.
51

 Exempel på belöning som förekommer inom skolans värld är beröm. Beröm 

som inte upplevs som ärlig av eleven kan bidra till att skada relationen mellan lärare och elev. 

Det har dock visat sig att lärare är aktiva givare av beröm utan att vara varken specifika och 

uppriktiga i sitt berömmande, och beröm som inte riktigt når fram till eleverna riskerar att inte 

främja den utveckling som läraren egentligen har velat främja genom berömmandet.
52

 

Teoretisk ram för lärande 

Närmast nedan presenteras de teorier om lärande som användes som inspiration för upplägget 

av interventionens praktiska undervisning. Läroplanen kommer inte att presenteras nedan då 

den ses som en självklar utgångspunkt i all undervisning som bedrivs inom skolans ram. 

Sociokulturellt perspektiv på lärande (Vygotskij) 

Enligt det sociokulturella perspektivet på lärande, sker lärande i samverkan med omgivningen 

där det sker ett kunskapsutbyte med omgivningen.
53

 Inom ett sociokulturellt lärande lyfts 

lärandet fram som en process där individen lär i olika steg, tillsammans med en högre 

kunnande omgivning. För att inleda lärandet måste vi primärt tillhandahålla information om 

utförandet. Den informationen tillhandahålls genom för eleverna relevanta källor för 

situationen, vilket exempelvis kan vara kompisar och lärare. Sedan går individen vidare 

genom att skapa en plan för utförandet, och påbörjar sedan genomförandet. Under lärandets 

fortgång förändras utförandet allteftersom eleven stöter på och löser problem med en 

kontinuerlig kommunikation med omgivningen.
54

 Enligt Vygotskij så måste individerna i en 

grupp ligga på en av varandra liknande nivå, och att det sker ett kunskapsutbyte med en annan 
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individ (exempelvis en pedagog), för att ett lärande ska ske. Det gör att eleverna eventuellt 

kan tillåtas ett maximalt utvecklande inom sin potentiella utvecklingszon (en individuell zon 

för möjlig utveckling).
55

 

Feedback 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande är den undervisande pedagogens roll viktig 

och pedagogens kommunikativa skicklighet utgör en grundsten. Hur ska exempelvis en 

pedagog ge konstruktiv feedback som för eleven i önskvärd riktning. 

För att ge feedback är avvägningen viktig för när den ska ges och när den inte ska ges. Förut 

var den generella tanken att mer feedback gav bättre resultat, men det har visat sig bero på var 

eleven befinner sig i sitt lärande. När exempelvis en elev befinner sig i inledningsfasen av ett 

lärande är det effektivaste sättet att ge feedback i en fallande skala. Inledningsvis ganska tätt 

med feedback för att sedan minska feedbacken allteftersom eleven gör framsteg. Det hjälper 

eleverna att inte bli beroende av feedback, vilket även stärker lärandet. Effektiv feedback har 

även visat sig vara som effektivast kort efter ett utövande istället för under ett utförande, 

eftersom eleven då själv inte hinner reflektera över vad han/hon gjort. Yttre feedback (från 

omgivningen) släcker delvis ner inre feedback (från jaget). Därför är avvägningar viktiga 

under lektionsupplägget för att nå önskad effekt inom det sociokulturella synsättet på lärande. 

Men samtidigt är det värt att beakta att alla personer inte kan se vad de ska göra för att 

utvecklas enbart genom inre feedback.
56

 Därför kan det vara ett viktigt övervägande när 

feedback ska ges eller inte för att de som inte själva kan se vad de behöver förbättra kommer i 

fas, men att de samtidigt inte ska bli beroende av beröm. 

Teori om lärande av rörelse, Dynamiska Systemteorin 
Dynamiska Systemteorin utgår från miljöns, individens och uppgiftens begränsningar, samt 

att det utifrån dessa begränsningar går att så småningom bygga upp en koordination som 

anpassar sig för att lösa en viss uppgift. Exempelvis för att studsa en boll kommer miljöns 

begränsningar bestå i exempelvis bollens egenskaper, strukturen och hårdheten på den ytan 

bollen studsas. Individens egenskaper är exempelvis muskelstyrka, rörlighet i leder och 

psykiska egenskaper som till exempel motivation.
57

 Lärande av nya motoriska rörelser, enligt 

den dynamiska systemteorin, sker genom att man går från att låsa rörelser till ett mindre 

rörelseutslag i utförandet och skapa ett lärande av dem. Sedan när eleven behärskar det 

mindre rörelseutslaget vid en rörelse, samt vant sig vid balansen, börjar utforskandet av ett 

större och mer flytande rörelsemönster. Det leder till att eleven utvecklar rörelseförmågan och 

balansen i aktiviteten. Man lär sig behärska rörelsen på en effektiv nivå för att sedan utnyttja 

omgivningen istället för att kämpa emot den.
58

 

Exempelvis kan det liknas vid ett pianospelande, där inledningsvis ett långsamt spelande 

genomförs med en stum armrörelse. Det ger ett begränsat rörelseutslag, eller som Dynamiska 

systemteorin säger: det har skett en låsning av grader av frihet. Att begränsa grader av frihet 

kan vara ett sätt att lära sig att koordinera rörelser och undvika att förlora balansen i 

utförandet. Under det här stadiet av ett lärande är kroppsfigurationen väldigt ostabil och 

arbetar emot dynamiken i, för det här fallet, pianospelandet. För att uppnå förbättring i 
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utövandet kommer det krävas att den lärande tillägnar sig en lösning som ger ett förmånligare 

utbyte mellan flexibilitet och begränsning.
59

 

Allteftersom pianospelaren börjar spela snabbare öppnar de stumma armrörelserna upp sig 

och börjar anpassa sig mer och mer efter ett effektivt rörelsemönster. Pianospelaren får ett 

större flyt i spelandet, vilket är ett resultat av att spelaren börjar utforska grader av frihet. För 

att en motorisk färdighet ska flyta på bättre krävs det att den som lär sig börjar utforska sina 

grader av frihet inom den gränsen att utövaren inte förlorar balansen.
60

 Sista steget är 

nyttjande av grader av frihet, där utövaren utnyttjar olika omständigheter i utövandet istället 

för att begränsas av dem. När en nybörjare inleder ett lärande av (för personen) obekanta 

rörelser kommer den lärande endast använda sig av eliminering av grader av frihet, en 

avancerad utövare kommer att använda allt utom nyttjande av grader av frihet medan en 

expert inom området använder sig av alla tre nyttjandegrader.
61

 

Sammanfattning av de tre stegen; 

1. Eliminering av grader av frihet. Personen i fråga konfronteras av en ny motorisk 

färdighet där det krävs av personen att hitta en lösning på ett motoriskt problem. 

Personen måste i början försöka anpassa den kraftanvändning som genomförs för att 

vidhålla balans och undvika fall.  

2. Utforskning av grader av frihet. För att skapa möjlighet till förbättring krävs det att det 

sker en gradvis minskad restriktionen av grader av frihet. 

3. Utnyttjande av grader av frihet. Vid denna nivå av grader av frihet kraftanpassar 

utövaren sina rörelser efter den omgivande miljön för att få ut så mycket effekt som 

möjligt med minsta möjliga kraftinsats.
62

 

KASAM 

Känsla av sammanhang (kommer hädanefter benämnas som KASAM) lyfter Antonovsky 

fram som ett tredelat begrepp. Delarna benämns som ”Begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet”.
63

 

 

Begriplighet ser Antonovsky som i vilken mån den inre/yttre stimuli man möter i framtiden är 

(be)gripbara.
64

 Individen kan uppleva situationer som hanterbara ifall man upplever att den 

stora mängd information som vi utsätts för kan bli strukturerad till att följa ett logiskt 

samband för att bli logiskt förekommande skulle individen också kunna mobilisera en 

passande kraft för att möta omgivningens krav.
65

 

 

Hanterbarhet kan ses som i hur stor utsträckning en individ upplever sig besitta tillräckliga 

resurser för att möta omgivningens krav. Antonovsky menar att en hög grad av hanterbarhet 

exempelvis leder till att elever inte känner sig orättvist behandlade.
66

 

Meningsfullhet ser Antonovsky som KASAM-begreppets ”motivationskomponent”.
67
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Innan en individ lär sig en aktivitet kommer individen inledningsvis att bestämma vad 

aktiviteten betyder för dem. Om eleven finner aktiviteten som helt meningslös kommer en 

avsaknad av motivation för ett lärande av aktiviteten infinna sig naturligt.
68

 

Lärande av rörelse 

Motoriskt lärande 

Motoriskt lärande skiljer sig från lärande inom exempelvis de naturvetenskapliga ämnena och 

historia eftersom det faktiskt sker tre olika typer av lärande inom det motoriska lärandet: ett 

mentalt lärande, ett kognitivt lärande, samt ett rörelselärande. Det gör även att det skulle 

kunna göra det motoriska lärandet till ett mer komplicerat lärande. Inom ett motoriskt lärande 

har miljön ett mer relevant utrymme än för det lärande som ”enbart” sker kognitivt. Ett 

exempel är barn som börjar lära sig att gå. Inledningsvis är det bästa sättet att lära sig gå på en 

slät yta, som exempelvis ett plant golv. Vid ett fortsatt lärande behöver barnet ställas inför nya 

utmaningar som exempelvis trösklar, trappsteg och lutande underlag. Här finns det en fördel 

mot till exempel kognitivt lärande där det inom det praktiska lärandet går att visuellt 

demonstrera för barnet hur det ska gå i en trappa. Sedan kan barnet under observation försöka 

för att sedan ges feedback. Även hos elitidrottare kan det vara viktigt att tillföra feedback för 

att ta dem vidare i utvecklingen eftersom praktisk träning inte nödvändigtvis räcker till för att 

anamma ett bättre tekniskt utförande.
69
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Metod 
 

Mätmetod 
För mätning av eventuella förändringar användes enkäter som mätinstrument. Enkäterna 

användes eftersom det säkerställer att alla deltagare får samma frågor i identisk ordning, 

vilket förenklar jämförande mellan studiedeltagare och grupper.
70

 Eleverna i båda grupperna 

fick besvara enkäterna individuellt både före och efter genomförd intervention, där grupperna 

besvarade enkäterna vid (från varandra) åtskilda tillfällen. Det är ganska vanligt 

förekommande på skolor att elever besvarar enkäter gruppvis eftersom eleverna då redan är 

samlade i olika grupper, vilket gör dem lättare att nå.
71

 Enkäterna innehöll frågor med dels 

bundna svarsalternativ, med på förhand bestämda svarsalternativ, och öppna svarsalternativ, 

där respondenterna gavs möjlighet till egenhändigt formulerande av svar.
72

 Risken med 

enkäterna var att interna bortfall kunde förekomma, med elever som ej besvarade vissa/alla 

frågor. Fördelen med enkäter var att exempelvis informationsinhämtningen höll en hög grad 

av standardisering eftersom alla fick samma frågor.
73

 Denna metod ansågs vara bäst för 

studiens syfte därför att med enkäter nås flest respondenter på kortast tid. Eftersom denna 

studie har haft en relativt kort period att samla in data blev enkäter det bästa sättet att nå ut till 

en större mängd studiedeltagare under en kortare period. 

 

Urval 
Skolan där studien ägde rum valdes ut ur bekvämlighetssynpunkt då det redan fanns en 

etablerad kontakt med skolan
74

. Urvalet av elever till en experimentgrupp och en testgrupp 

förekom i de två klasser i årskurs 9 den kontaktade läraren undervisade inom ämnet idrott och 

hälsa. Experimentgruppen bestod av 19 elever och kontrollgruppen bestod av 27 elever. Det 

blev två olika gruppstorlekar eftersom klasserna var olika stora och för underlagets skull 

valdes ett större respondentunderlag. Båda grupperna var blandade grupper med både pojkar 

och flickor på en högstadieskola i Mellansverige. 

 

Genomförande mätmetod 
 

Enkäterna delades ut och besvarades i en ”vanlig” lektionssal för att eliminera eventuella 

störningar som hade kunnat uppstå i en ”vanlig” lektionssal inom idrott och hälsa. När 

eleverna var klara med enkäten fick de lämna lektionssalen för att återvända vid en tidpunkt 

som var angiven till alla elever innan de började besvara enkäterna. Åtgärden användes för att 

skapa ett lugnare klimat för eleverna att besvara enkäterna i där det inte blev någon stress att 

besvara enkäterna så fort som möjligt för att sluta lektionen så tidigt som möjligt. Det gav 

även arbetsro till de som tog längre tid att besvara enkäterna eftersom de fick avsluta 

enkäterna i lugn och ro medan de som var klara tog en bensträckare. 

Bortfall 
Under bearbetningen av enkäterna noterades det att vissa elever inte hade besvarat en/flera 

frågor. Denna brist på svar föranledde att det i resultatdelens olika diagram kommer att finnas 
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en stapel under varje fråga med namnet bortfall som visar antalet elever som inte besvarade 

frågan. 

Under bearbetningen av enkäterna framkom även situationer där det beroende av olika 

omkringliggande faktorer inte gick att klassificera svaren till en viss motivationstyp.  Antalet 

ej klassificerbara svar presenteras i resultatdelens diagram med hjälp av staplar under namnet 

ej klassificerbar, vilka återfinns i diagram efter varje fråga. 

Interventionen 
Den här uppsatsen bygger på resultatet från de enkäter som har använts som mätmetod före 

och efter en genomförd intervention för att sedan se vilken effekt interventionen fick på en 

grupp elevers motivation gentemot lärande av obekanta rörelser inom undervisningen av 

idrott och hälsa. Interventionen genomfördes som en aktionsforskning med 

mellangruppdesign. Aktionsforskning betyder att undersökningen genomförs stegvis och att 

en åtgärd genomförs för att skapa en förändring inom det område som ska påverkas. 

Aktionsforskningen genomfördes med en mellangruppsdesign där två grupper har varit med i 

undersökningen (en testgrupp och en kontrollgrupp, tillika klasser på skolan där 

interventionen genomfördes).
75

 En testgrupp har erhållit den undervisning som presenteras 

nedan där Interventions Pedagogen (hädanefter hänvisad till som IP) höll i undervisningen. En 

kontrollgrupp erhöll undervisning av den ordinarie pedagogen (hädanefter hänvisad till som 

OP). Den undervisningen presenteras inte nedan då ingen mer genomgående kontroll 

genomfördes för den eftersom OP planerade den. För mätandet av eventuella förändringar i 

grupperna genomfördes enkäter med båda grupperna före och efter genomförd intervention. 

Undervisningens ramverk  

Interventionens praktiska del har blivit utformad med inspiration hämtad från några teorier. 

Dessa teorier är Vygotskijs sociokulturella syn på lärande (se sidan 11), Dynamiska 

systemteorin (se sidan 12), samt Antonovskys känsla av sammanhang (se sidan 13). Elevernas 

motivation före och efter genomförd intervention mättes med hjälp av enkäter utformade 

utifrån Deci & Ryans Self-determination theory (se sidan 10). 

Dynamiska System-teorins roll i interventionen 

För att skapa utvecklande/lärande av rörelser användes en lärandeteori för rörelse: Dynamiska 

systemteorin. IP arbetade genomgående under interventionen utifrån den här teorin genom att 

låsa elevernas rörelseomfång och få ner hastigheten (låsa grader av frihet), vilket ledde till att 

eleverna började hitta nya sätt att röra på sig som de inte visste om tidigare. Eleverna började 

skapa sig förutsättningarna för att utforska grader av frihet inom de rörelserna i 

interventionen.
76

  

Vygotskijs sociokulturella perspektiv i interventionen 

Det sociokulturella perspektivets roll i interventionen var att skapa lärandesituationer i 

elevgrupperna (testgruppen delades in i olika grupper att arbeta i under de praktiska 

lektionerna) där eleverna hjälper varandra att utvecklas. Elevgrupperna gick ut på att om en 

elev hade högre kunskap än övriga om ett rörelseutförande skulle de hjälpa de andra att stegra 

sin utveckling inom utförandet av den rörelsen. Den proceduren var aktivt förekommande 

under båda de praktiska lektionerna testgruppen erhöll inom interventionens praktiska del. 

Eleverna delades in i elevgrupperna under det första praktiska passet, varav de började arbeta 
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tillsammans med varandra, och med IP, som arbetade med alla grupper för att stödja 

lärande.
77

 

KASAM:s roll i undervisningen 

Under interventionen skedde ett kontinuerligt arbete med att integrera KASAM. För att skapa 

en begriplig situation menar Antonovsky att stimuli man ställs inför ska göras förutsägbar och 

logiskt förekommande för att exempelvis elever ska kunna mobilisera den energi som krävs 

för att lösa uppgiften.
78

 I testgruppen fanns troligen varierande föreställningar om 

Parkour/freerunning. Därför fick eleverna se en film innan interventionens praktiska moment 

inleddes, för att eleverna skulle kunna skapa sig en bild av vad de skulle komma att möta. 

Studiedeltagarna fick även i hemarbete att observera händelseförloppet i andra filmer innan 

starten för interventionens praktiska del, där Parkour/freerunning förekommer i nedbruten 

form. Filmsekvenserna användes för att skapa en bild av hur kommande undervisning skulle 

kunna se ut och för att skapa en logisk introduktion till det arbete som de praktiska 

lektionerna arbetade med. 

Studiedeltagarna erbjöds olika lösningar på hindren, för att skapa olika svårighetsgrader för 

att elever med både högre och lägre motorisk förmåga skulle ges möjligheten att hitta 

någorlunda ”rörelseproblem” att arbeta emot. Studiedeltagarna gavs möjligheten att använda 

sig av flera lösningar därför att exempelvis amotivation kan kopplas ihop med hjälplöshet och 

olika lösningar kunde hjälpa till att bemöta flera elevers färdigheter och svagheter och då 

kunna avhjälpa känslor som hjälplöshet.
79

 Hjälplöshet kan kopplas samman med 

hanterbarhet. Hanterbarhet ses i relation till i hur stor utsträckning individen upplever sig 

inneha tillräckliga resurser för att möta omgivningens krav.
80

 Med de olika lösningar eleverna 

erbjöds tillsammans med en stöttande sociokulturell miljö skapades förutsättningar för 

eleverna att möta omgivningens krav. Att ha möjlighet till olika svårighetsgrader inom de 

olika delarna är viktig sett till den inre motivationen därför att elever inte är motiverade av 

uppgifter som är varken för lätta eller för svåra. De söker sig till de uppgifter som ligger strax 

över deras kompetensnivå därför att de finner dessa uppgifter mer intressanta.
81

 

Meningsfullhet, motivationskomponenten i KASAM-begreppet, hade en central roll för 

interventionens lärande då meningsfullhet kan kopplas ihop med en naturlig motivation för 

lärande.
82, 83

 Skapande av en meningsfull undervisning är utmanande då olika elever inte 

känner motivation på exakt samma sätt. Undervisningen utgick från sociokulturella perspektiv 

på lärande för att eleverna i grupperna skulle kunna se en meningsfullhet i undervisningen. De 

svagare eleverna kunde uppleva meningsfullhet i lärandet medan de starkare eleverna kunde 

uppleva meningsfullhet i både det egna som i de andras lärande. 

Samtidigt kan eleverna se det som meningsfullt och inspirerande att erbjudas olika 

rörelselösningar på olika hinder. Som Deci & Ryan lyfter fram finner elever uppgifter som 

ligger strax ovanför deras kompetens som mest intressant.
84
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Forskningsetiska ställningstaganden 
Följande forskningsetiska ställningstaganden har den här uppsatsen rättats sig efter: 

Konfidentialitetskravet. Om uppsatsen blir läst ska eventuella läsare inte kunna urskilja vilka 

elever som har deltagit i undersökningen eller var interventionen och empiriinsamlingen har 

ägt rum.
85

 Konfidentialitetskravet togs även i beaktande under empiriinsamlandet genom att 

enkäterna var markerade med en bokstav markerades tillhörighetsgrupp, samt med ett 

nummer för att kunna identifiera vilken enkät det var. Det föranleder att eventuella läsare av 

enkäterna inte skulle kunna identifiera personen i fråga enbart genom att läsa enkäten. 

Informationskravet, betyder att deltagarna informerades om undersökningens syfte innan 

bearbetningen av första enkäten skedde. Informationen om undersökningen kan enligt 

vetenskapsrådet vara mer eller mindre detaljerad.
86

 Inom testgruppen och kontrollgruppen 

meddelades att besvarandet av enkäterna var till för en studie där resultatet från enkäterna 

skulle jämföras mellan grupperna före och efter en period där dessa grupper skulle erhålla i 

viss mån differentierad undervisning från den andra gruppen. När grupperna besvarade 

enkäterna (grupperna genomförde det var för sig) fick de även veta att just deras grupp var en 

av de grupper som skulle ingå i studien, men de fick inte veta vilken annan grupp elever de 

skulle komma att jämföras med. 

Samtyckeskravet, som i det här fallet inhämtades via OP, vilket är godkänt om frågorna i 

undersökningen inte är av privat eller känslig etisk karaktär. Det har visat sig att samtycke till 

studiedeltagande inom skolväsendet där man behandlar information som kan tänkas höra till 

undervisningen, samt ej är av känslig karaktär, kan erhållas av undervisande pedagog.
 87

 

Genom att denna uppsats har behandlats enligt konfidentialitetskravet, samt att 

motivationsgraden i sig inte behöver vara en känslig fråga, så upplevdes det som tillräckligt 

att inhämta samtycke från undervisande lärare.  

Nyttjandekravet, vilket betyder att de insamlade uppgifterna endast kommer att användas för 

besvarandet frågeställningarna i detta arbete.
88

 Detta krav beaktades utifrån att enkäterna 

kommer att finnas undangömda i författarens ägo, och utifall att andra personer vill använda 

sig av resultaten som framkommit kommer  

Databearbetning/analys 
Enkäterna utformades för syftet att undersöka elevernas motivation för lärandet av obekanta 

rörelser inom ämnet. Svarsalternativen hade utformats efter tankar som exempelvis Hassmén 

m.fl. och Deci och Ryan formulerat om inre och yttre motivation, samt amotivation.
89

 Mot 

den bakgrunden kunde elevernas enkätsvar identifieras mot en viss motivationstyp.
90

 Det 

möjliggjorde ett synliggörande av eventuella förändringar inom och mellan grupperna före 

och efter genomförd interventionen. 

Här förekommer även beskrivning av tillvägagångssätt för analysering av interventionens 

olika delar. Framförallt analyseringen av de data som analyserades under 

bearbetningsprocessen. Då enkäterna innehöll både låsta och öppna svarsalternativ kom 
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resultatet att bearbetas kvantitativt genom en deskriptiv statistisk databearbetning av de 

variabler som uppstod i studien.
91 

Analysen av resultatet från enkäten analyserades med hjälp av self-determination theory och 

de olika motivationsstegen som presenterades på sidorna 10-11. De motivationskategorier 

som är representerade i resultatets olika diagram är indelade i tre olika motivationskategorier; 

inre motivation, yttre motivation, samt amotivation. I diagrammen förekommer även två 

kategorier till: ej klassificerbar, samt bortfall. 

  

                                                           
91
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Resultat 
Nedan presenteras det resultat som framkom genom analysen av data. Det finns 5 olika 

kategorier som studiedeltagarna förekommer inom i de olika diagrammen. När en elev lyfte 

fram faktorer som stämde överens med exempelvis både inre och yttre motivation 

betecknades eleven som yttre motiverad (se exempelvis analysmodellen för frågornas 

klassificering på s.18). Inom varje block har den huvudfråga eleverna besvarat använts som 

rubrik. Under denna rubrik sker en presentation av hur eleverna är fördelade i de olika 

motivationskategorier före och efter genomförd intervention. Totalt presenteras 10 diagram 

med en tillhörande fråga från enkäten som rubrik. Underst i resultatbeskrivningen presenteras 

en sammanställning av antalet elever i varje kategori före och efter interventionen för att på 

ett överskådligt sätt se eventuellt inträffade förändringar. Tanken är inte att direkt jämföra 

grupperna med varandra på grund av de olika gruppstorlekarna, utan att ge en överskådlig bild 

av vad som skett i grupperna före och efter genomförd intervention, och att i 

resultatdiskussionen lyfta fram och diskutera förändringar och skillnader.  
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Har studiedeltagarnas motivation förändrats? 
1. Säg att ni ges tillfälle att under lektionerna i idrott och hälsa arbeta med att lära er 

obekanta rörelser. Brukar du då delta i undervisningen? 

 
Diagram 1. Ovan presenteras förändringar i motivation sett till elevernas vanemässiga 

deltagande/ej deltagande i undervisningen mot rörelse. Motivationsförändringarna ses i 

antalet elever inom test- och kontrollgruppen fördelade i de olika motivationskategorierna 

före och efter interventionens praktiska del. 

 

Testgruppen: Antalet inre motiverade elever är 6 stycken före interventionen, samt 4 stycken 

efter interventionen. Antalet yttre motiverade elever är 11 stycken före interventionen, samt 9 

stycken efter interventionen. Antalet amotiverade elever är 2 stycken före interventionen, 

samt 0 stycken efter interventionen. Antalet enkäter som ej är klassificerbara är 0 stycken före 

interventionen, samt 6 stycken efter interventionen. Antalet elever som ej besvarat frågan är 0 

stycken före intervention, samt 1 stycken efter interventionen. 

Kontrollgruppen: Antalet inre motiverade är 3 stycken före interventionen, samt 3 stycken 

efter interventionen. Antalet yttre motiverade elever stiger från 12 stycken före 

interventionen, samt 15 stycken efter interventionen. Antalet amotiverade är 3 stycken före 

interventionen, samt 1 stycken efter interventionen. Antalet ej klassificerbara enkäter före 

interventionen är 8 stycken, samt 7 stycken efter interventionen. Antalet elever som ej 

besvarade frågan var 0 stycken före interventionen, samt 0 stycken efter interventionen.  
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2. Brukar du försöka visa svåra rörelser i idrott och hälsa? 

 
Diagram 2. Ovan presenteras de förändringar som skett med motivationen i test- och 

kontrollgruppen till att försöka (eller inte) visa svåra rörelser. Vad en svår rörelse är kan 

variera från person till person. Motivationsförändringarna ses i antalet elever fördelade i 

de olika motivationskategorierna före och efter interventionens praktiska del. 

 

Testgruppen: Antalet inre motiverade elever är 3 stycken före interventionen, samt 3 

stycken efter interventionen. Antalet yttre motiverade elever är 7 stycken före 

interventionen, samt 10 stycken efter interventionen. Antalet amotiverade elever är 3 

stycken före interventionen, samt 2 stycken efter interventionen. Antalet ej klassificerbara 

enkäter är 5 stycken före interventionen, samt 4 stycken efter interventionen. Antalet 

elever som ej besvarat frågan är 1 stycken före interventionen, samt 0 stycken efter 

interventionen. 

Kontrollgruppen: Antalet inre motiverade elever före interventionen är 5 stycken, samt 2 

stycken efter interventionen. Antalet ytter motiverade elever är 12 stycken före 

interventionen, samt 12 stycken efter interventionen. Antalet amotiverade elever är 1 

stycken före interventionen, samt 2 stycken efter interventionen. Antalet ej klassificerbara 

enkäter före interventionen är 9 stycken, samt 9 stycken efter interventionen. Antalet 

elever som ej besvarade frågan före interventionen var 0 stycken, samt 1 stycken efter 

interventionen. 
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3. Brukar du tycka att det är roligt att få arbeta med att lära dig rörelser under 

undervisningen i idrott och hälsa?

Diagram 3. I ovanstående diagram presenteras de motivationsförändringar som skedde 

i test- och kontrollgruppen sett till lärandet av rörelser. Motivationsförändringarna ses 

i antalet elever fördelade i de olika motivationskategorierna före och efter 

interventionens praktiska del. 

 

Testgruppen: Antalet elever som är drivna av inre motivation är 5 stycken före 

interventionen, samt 9 stycken efter interventionen. Antalet yttre motiverade elever är 

7 stycken före interventionen, samt 10 stycken efter interventionen. Antalet 

amotiverade elever är 1 styck före interventionen, samt 1 stycken efter interventionen. 

Antalet enkäter som är ej klassificerbara är 6 stycken före interventionen, samt 0 

stycken efter interventionen. Antalet elever som ej har besvarat frågan är 0 stycken 

före interventionen, samt 0 stycken efter interventionen. 

Kontrollgrupen: Antalet elever drivna av inre motivation är 11 stycken före 

interventionen, samt 3 stycken efter interventionen. Antalet yttre motiverade elever är 

4 stycken före interventionen, samt 10 stycken efter interventionen. Antalet 

amotiverade elever är 1 stycken före interventionen, samt 4 stycken efter 

interventionen. Antalet ej klassificerbara enkäter var 11 stycken före interventionen, 

samt 8 stycken efter interventionen. Antalet elever som ej besvarat frågan var 0 

stycken före interventionen, samt 1 stycken efter interventionen. 
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4. När ni arbetar med att lära er obekanta rörelser i idrott och hälsa, brukar du då vilja 

vara med och lära dig obekanta rörelser? 

 
Diagram 4. Ovan presenteras de förändringar som skett i test- och kontrollgruppen i 

förhållande till hur de viljemässigt ställer sig till lärandet av obekanta rörelser. En obekant 

rörelse kan vara olika för olika personer då en rörelse som är obekant för en person kan vara 

bekant för en annan. Motivationsförändringarna ses i antalet elever fördelade i de olika 

motivationskategorierna före och efter interventionens praktiska del. 

Testgruppen: Antalet elever som är drivna av inre motivation var 9 stycken före enkäten, samt 

10 stycken efter interventionen. Antalet yttre motiverade elever var 2 stycken före 

interventionen, samt 9 stycken efter interventionen. Antalet amotiverade elever var 1 stycken 

före interventionen, samt 0 stycken efter interventionen. Antalet ej klassificerbara enkäter var 

7 stycken före interventionen, samt 9 stycken efter interventionen. Antalet elever som ej 

besvarade frågan var 0 stycken före interventionen, samt 0 stycken efter interventionen. 

Kontrollgruppen: Antalet som är drivna av inre motivation var 8 stycken före interventionen, 

samt 5 stycken efter interventionen. Antalet yttre motiverade elever var 8 stycken före 

interventionen, samt 12 stycken efter interventionen. Antalet amotiverade elever var 2 stycken 

före interventionen, samt 0 stycken efter interventionen. Antalet ej klassificerbara enkäter var 

9 stycken före interventionen, samt 9 stycken efter interventionen. Antalet elever som ej 

besvarat frågan var 0 stycken före interventionen, samt 0 stycken efter interventionen. 
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5. När ni arbetar med rörelse under lektionerna, brukar du då delta för att du känner 

press från någon att du ska delta? 

 
Diagram 5. Ovan presenteras motivationsförändringar i test- och kontrollgruppen i 

förhållande till vilken grad av press de kände för att delta i undervisningen mot rörelse. Vad 

som upplevs som pressande kan variera från individ till individ. Motivationsförändringarna 

ses i antalet elever fördelade i de olika motivationskategorierna före och efter interventionens 

praktiska del. 

Testgruppen: Antalet inre motiverade elever var 5 stycken före interventionen, samt 8 stycken 

efter interventionen. Antalet yttre motiverade elever var 7 stycken före interventionen, samt 4 

stycken efter interventionen. Antalet amotiverade elever var 0 stycken före interventionen, 

samt 0 stycken efter interventionen. Antalet ej klassificerbara enkäter var 7 stycken före 

enkäten, samt 7 stycken efter enkäten. Antalet elever som ej besvarade frågan var 0 stycken 

före interventionen, samt 0 stycken efter interventionen. 

Kontrollgruppen: Antalet elever som är inre motiverade före interventionen var 8 stycken före 

interventionen, samt 5 stycken efter interventionen. Antalet yttre motiverade elever var 7 

stycken före interventionen, samt 2 stycken efter interventionen. Antalet amotiverade elever 

var 0 stycken före interventionen, samt 0 stycken efter interventionen. Antalet ej 

klassificerbara enkäter var 10 stycken före interventionen, samt 19 stycken efter 

interventionen. Antalet elever som ej besvarat frågan var 2 stycken före enkäten, samt 0 

stycken efter enkäten. 
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6. Brukar du se ditt eget deltagande i undervisningen med rörelse i fokus, som något som 

du gör enbart för att få ett visst betyg i ämnet? 

 
Diagram 6. Ovan presenteras motivationsförändringar i test- och kontrollgruppen i 

förhållande till huruvida eleverna såg  sitt deltagande i undervisningen mot rörelse som ett 

medel i att få ett visst betyg i ämnet eller ej. Motivationsförändringarna ses i antalet elever 

fördelade i de olika motivationskategorierna före och efter interventionens praktiska del. 

Experimentgruppen: Antalet inre motiverade elever var 1 stycken före interventionen, samt 0 

stycken efter interventionen. Antalet yttre motiverade elever var 3 stycken före 

interventionen, samt 6 stycken efter interventionen. Antalet amotiverade elever var 0 stycken 

före interventionen, samt 2 stycken efter interventionen. Antalet ej klassificerbara enkäter var 

15 stycken före interventionen, samt 11 stycken efter enkäten. Antalet elever som ej besvarat 

frågan var 0 stycken före enkäterna, samt 0 stycken efter interventionen. 

Kontrollgruppen: Antalet inre motiverade elever var 0 stycken före interventionen, samt 3 

stycken efter interventionen. Antalet yttre motiverade elever var 23 stycken före 

interventionen, samt 19 stycken efter interventionen. Antalet amotiverade elever var 0 stycken 

före interventionen, samt 0 stycken efter interventionen. Antalet ej klassificerbara enkäter var 

2 stycken före interventionen, samt 3 stycken efter interventionen. Antalet elever som ej 

besvarat frågan var 2 stycken före interventionen, samt 1 stycken efter interventionen.  

1 
0 0 

3 3 

6 

23 

19 

0 
2 

0 0 

15 

11 

2 
3 

0 0 
2 

1 

Testgruppen före
interventionen

Testgruppen efter
interventionen

Kontrollgruppen före
interventionen

Kontrollgruppen efter
interventionen

Före och efter interventionen 
Inre motivation Yttre motivation Amotivation Ej klassificerbara Bortfall



Erik Klockar 
Idrott III 
HT 2012 
Högskolan Dalarna 

 
26 

7. Hur ofta stämmer följande påstående in på dig? 

”Jag brukar absolut inte vill vara med och delta i undervisningen inom rörelse” 

 
Diagram 7. Ovan presenteras de motivationsförändringar som uppenbarade sig i test- och 

kontrollgruppen när studiedeltagarna har ställts inför det påstående som presenteras ovanför 

diagrammet. Motivationsförändringarna ses i antalet elever fördelade i de olika 

motivationskategorierna före och efter interventionens praktiska del. 

Experimentgruppen: Antalet inre motiverade elever var 1 stycken före interventionen, samt 0 

stycken efter interventionen. Antalet yttre motiverade elever var 3 stycken före 

interventionen, samt 6 stycken efter interventionen. Antalet amotiverade elever var 0 stycken 

före interventionen, samt 2 stycken efter interventionen. Antalet ej klassificerbara enkäter var 

15 stycken före interventionen, samt 11 stycken efter interventionen. Antalet elever som ej 

besvarat frågan var 0 stycken före interventionen, samt 0 stycken efter interventionen. 

Konrollgruppen: Antalet inre motiverade elever var 3 stycken före interventionen, samt 2 

stycken efter interventionen. Antalet yttre motiverade elever var o stycken före 

interventionen, samt 0 stycken efter interventionen. Antalet amotiverade elever var 11 stycken 

före interventionen, samt 2 stycken efter interventionen. Antalet ej klassificerbara enkäter var 

12 stycken före interventionen, samt 22 stycken efter interventionen. 
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8. När ni arbetar med rörelse under undervisningen inom rörelse, brukar du då undvika 

att delta i undervisningen? 

 
Diagram 8. Ovan presenteras de motivationsförändringar som uppstod i test- och 

kontrollgruppen när de besvarade frågan huruvida de undviker att delta i undervisningen eller 

inte. Motivationsförändringarna ses i antalet elever fördelade i de olika 

motivationskategorierna före och efter interventionens praktiska del. 

Experimentgruppen: Antalet inre motiverade elever var 4 stycken före interventionen, samt 6 

stycken efter interventionen. Antalet yttre motiverade elever var 8 stycken före 

interventionen, samt 5 stycken efter interventionen. Antalet amotiverade elever var 0 stycken 

före interventionen, samt 1 stycken efter interventionen. Antalet ej klassificerbara enkäter var 

6 stycken före enkäten, samt 6 stycken efter enkäten. Antalet elever som ej besvarat frågan 

var 1 stycken före enkäten, samt 1 stycken efter enkäten. 

Kontrollgruppen: Antalet inre motiverade elever var 7 stycken före interventionen, samt 8 

stycken efter interventionen. Antalet yttre motiverade elever var 12 stycken före 

interventionen, samt 7 stycken efter interventionen. Antalet amotiverade elever var 1 stycken 

före interventionen, samt 6 stycken efter interventionen. Antalet ej klassificerbara enkäter var 

6 stycken före interventionen, samt 5 stycken efter interventionen. Antalet elever som ej 

besvarade frågan var 1 stycken före interventionen, samt 0 stycken efter interventionen.  
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9. Hur ofta stämmer följande påstående in på dig? 

”Jag undviker att gå till lektioner där jag vet att det kommer att förekomma undervisning 

specifikt mot att lära rörelse” 

 
Diagram 9.Ovan presenteras de förändringar som skedde i test- och kontrollgruppen när 

eleverna tog ställning till det, för diagrammet, ovanstående påståendet. 

Motivationsförändringen ses i antalet elever fördelade i de olika motivationskategorierna före 

och efter interventionens praktiska del. 

Experimentgruppen: Antalet inre motiverade elever var 0 stycken före interventionen, samt 0 

stycken efter intervention. Antalet yttre motiverade elever var 0 stycken före interventionen, 

samt 3 stycken efter interventionen. Antalet amotiverade elever var 2 stycken före 

intervention, samt 0 stycken efter interventionen. Antalet ej klassificerbara enkäter var 17 

stycken före interventionen, samt 16 stycken efter interventionen. Antalet elever som ej 

besvarade frågan var 0 stycken före interventionen, samt 1 stycken efter interventionen. 

Kontrollgruppen: Antalet inre motiverade elever var 4 stycken före interventionen, samt 1 

stycken efter interventionen. Antalet yttre motiverade elever var 3 stycken före 

interventionen, samt 0 stycken efter interventionen. Antalet amotiverade elever var 3 stycken 

före interventionen, samt 3 stycken efter interventionen. Antalet ej klassificerbara enkäter var 

16 stycken före interventionen, samt 22 stycken efter interventionen. Antalet elever som ej 

besvarade frågan var 1 stycken före interventionen, samt 0 stycken efter interventionen. 
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Sammanräknat diagram (för i resultatet redovisat material) 

 
Diagram 10. Ovan presenteras en sammanräknat diagram för de förändringar i motivation för 

test- och kontrollgruppen innan och efter den genomförda interventionen. 

Motivationsförändringen ses i antalet studiedeltagare fördelade i de olika 

motivationskategorierna före och efter interventionens praktiska del. 

Experimentgruppen: Antalet inre motiverade svar var 37 före interventionen, samt 44 stycken 

efter. Antalet yttre motiverade svar var 49 före interventionen, samt 63 efter interventionen. 

Antalet amotiverade svar var 9 före interventionen, samt 5 efter interventionen. Antalet ej 

klassificerbara enkäter var 93 före interventionen, samt 75 efter interventionen. Antalet ej 

besvarade frågor var 2 före interventionen, samt 3 efter interventionen. 

Kontrollgruppen: Antalet inre motiverade svar var 49 före interventionen, samt 38 efter 

interventionen. Antalet yttre motiverade svar var 83 före interventionen, samt 78 efter 

interventionen. Antalet amotiverade svar var 17 före interventionen, samt 11 efter 

interventionen. Antalet ej klassificerbara enkäter var 102 före interventionen, samt 117 efter 

interventionen. Antalet ej besvarade frågor var 5 före interventionen, samt 5 efter 

interventionen. 

I testgruppen ökade antalet inre motiverade och yttre motiverade medan antalet amotiverade 

och ej klassificerbara blev mindre. I kontrollgruppen sjönk antalet inre motiverade, yttre 

motiverade, samt antalet amotiverade medan antalet ej klassificerbara ökade. Eftersom både 

inre och yttre motivationen ökade och mängden amotivation minskade för testgruppen går det 

att konstatera att motivationen ökade för testgruppen. Minskningen av inre motivation och 

yttre motivation inom kontrollgruppen innebär för kontrollgruppen att det skedde en 

minskning av den totala motivationen.  
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Metoddiskussion 
Enligt Hassmén & Hassmén är det positivt att inleda rakt på vid enkäter.

92
 Det kan 

exempelvis vara att starta med att gå rakt på de frågor som ska placera in studiedeltagare i 

olika kategorier utan att de har fått känna in sig på ett par frågor först. Under enkättillfällena 

gavs därför studiedeltagarna inledningsvis tillfälle att besvara frågor angående vilken mängd 

lektioner de upplevde vara riktade mot ett lärande av obekanta rörelser, samt om de upplevde 

den tidsindelningen som tillräcklig eller inte. Frågor som behandlade detta moment fanns med 

i början av enkäterna för att ge eleverna en uppmjukande start inför den del som behandlade 

deras motivation. Med Hassmén & Hassmén i åtanke kan detta betecknas som en styrka med 

enkäterna. En nackdel med enkäterna kan vara att grupperna besvarade enkäterna vid olika 

tidpunkter under dagen. Det kan ha lett till att studiedeltagarna inte hade liknande 

koncentrationsnivåer vid besvarandet av enkäterna. Det kan exempelvis vara så att 

studiedeltagarna hade närvarat vid en varierande undervisningstid inom andra ämnen under 

dagen innan de besvarade enkäterna. Olikartade förhållanden mellan mattider och när 

studiedeltagarna besvarade enkäterna kan ha förekommit och förorsakat eventuella skillnader 

i koncentrationsnivå mellan test- och kontrollgruppen. Det hade möjligen kunnat förebyggas 

genom att föra en dialog med skolan för att skapa liknande tider för både testgruppen och 

kontrollgruppen vid enkättillfällena. 

När enkäterna hade besvarats granskades de för att kunna placera in eleverna i olika 

motivationskategorier. Med tanke på den mängd enkäter som granskades kan det finnas en 

risk att tolkandet av enkäterna förändrades under arbetets gång och ändrades under tolkningen 

skedde, trots att tolkningsmallen var densamma för samtliga enkäter. Det kan ha lett till att 

resultatet påverkats och om det påverkades blir det svårare att validera resultatet. Eftersom 

enkäterna inte kan knytas till en studiedeltagare för en utomstående hade det kunnat gå att 

växla idéer med en eller flera utomstående för att skapa en dialog om klassificering av 

enkäter. För att skapa en klarare bild av studiedeltagarnas motivation för lärande av obekanta 

rörelser hade även uppföljande intervjuer efter varje enkättillfälle kunnat ge en djupare bild av 

studiedeltagarnas motivation, och det hade eventuellt gått att förebygga antalet ej 

klassificerbara samt ej besvarat frågan. 

Vid andra enkättillfället finns det en risk att studiedeltagarma försökte tänka tillbaka på hur de 

besvarade föregående enkät i avsikt att besvara frågorna likadant. Om en eller flera 

studiedeltagare gjorde det har det varit en svaghet att hålla enkättillfällena nära inpå varandra 

eftersom studiedeltagarma kan ha blivit påverkade att inte svara som de verkligen kände men 

som de trodde sig svara på föregående enkät. Detta kan betraktas som en svaghet som delvis 

beror i den schematekniska biten under förberedelserna och genomförandet av studien som 

hade kunnat förebyggas genom ett mer noggrant planerande av genomförandet av studien och 

en högre grad av kompromissande med pedagoger där studien ägde rum. Ett mer noggrant 

planerande kunde ha skapat ett större antal praktiska lektioner inom interventionen, vilket 

hade kunnat göra de uppmätta motivationsförändringarna mer tillförlitliga. Ett ökat antal 

lektioner hade även kunnat leda till att de praktiska momenten hade kunnat bearbetas mer och 

att det hade kunnat skapa ytterligare progression med interventionens praktiska del. 

För en sådan här studie går det även att följa upp enkäterna med intervjuer, eller att utföra 

intervjuer för att komplettera information och följa upp resultat där enkäter har varit 

otillräckliga för att klassificera enkätsvaren. Eftersom intervjuer låter en gå djupare in i 

studiedeltagares tankar kan intervjuer bidra med styrka i en sådan här studie. Dock är det 
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tidskrävande, samt att information kan missas hos de som inte blir intervjuade. Därför kan 

enkäter vara ett starkt kort för att nå ut till en sådan mängd studiedeltagare som har deltagit i 

studien under den tiden som studien har pågått. 

En styrka som kan nämnas med studien är att den skedde utifrån hur elever upplevde 

undervisningen då exempelvis Dyson lyfter fram att man inom forskning i skolans värld 

sällan tar sin grund i elevernas perspektiv på undervisningen.
93

 Elevernas motivation och hur 

man kan förändra den kan vara intressant för både blivande och yrkesverksamma lärare 

eftersom exempelvis Hassmén m.fl. lyfter fram att om motivationen försämras, försämras 

även resultatet.
94

 Därför kan det vara viktigt att studera elevers motivation och hur diverse 

upplägg kan implementeras i undervisningen för att skapa idéer om hur elever motivation kan 

höjas. 

Lektionerna testgruppen hade var olika från de lektioner som kontrollgruppen hade, inte 

enbart sett till vilken pedagog som ledde undervisningen under interventionen utan även 

innehållsmässigt. Kontrollgruppen erhöll under interventionsperioden undervisning inom 

volleyboll/styrka samt egna lektioner (elever som agerar ledare för antingen en hel lektion 

eller moment under en lektion som de har planerat). Studien kan inte säkerställa vilken 

inverkan bytet av pedagog hade på testgruppen under interventionens gång. Därav kan det 

vara problematiskt att dra fasta konklusioner om studiedeltagarnas motivationsförändringar 

enbart inträffade till följd av lektionsinnehållet. Studiedeltagarma i testgruppen kan ha blivit 

påverkade av att den ordinarie pedagogen inte höll i undervisningen vilket kan ha spelat in 

gällande studiedeltagarnas motivation under perioden. Även studiedeltagarna i 

kontrollgruppen kan ha blivit påverkade av att det inte skedde något pedagogbyte under 

interventionens praktiska del. 

Studien har använt sig av en rad olika teorier. Här kommer inledningsvis Vygotskijs 

sociokulturella teori om lärande att behandlas. IP integrerade med de olika arbetsgrupperna 

inom testgruppen och pushade dem, vilket även arbetsgrupperna kom att göra på egen hand 

när IP arbetade med övriga arbetsgrupper. Det gjorde att eleverna genom integration med 

omgivningen kom att utvecklas under arbetet med de olika rörelserna.
95

 

Dynamiska systemteorin om lärande av rörelser fungerade under interventionens praktiska 

lektioner, om än inte perfekt. Det fungerade bra eftersom alla studiedeltagare kom att utveckla 

olika rörelsemönster och lösningar på de olika problem de kom att möta. Det som inte kom att 

fungera var att alla studiedeltagare inte kom att lösa alla problem de kom att ställas inför 

under interventionens praktiska del. Tillvägagångssättet med dynamiska systemteorin kom att 

te sig som följande: IP introducerade hindren efter ett sätt där eleverna blev medvetna om 

lösningar på hindren. De introducerades på ett sätt där eleverna kunde se hur de inledningsvis 

eliminerar grader av frihet för att allteftersom utforska grader av frihet
96

. Under 

interventionens praktiska del arbetade IP med att hjälpa studiedeltagarna att anpassa 

utmaningarna efter miljöns och hindrens olika delar och att anpassa stimuleringen efter 

studiedeltagarna nivåer. Svårigheten med att implementera denna teori fullt ut är om 

pedagogen inte hinner att arbeta mot alla studiedeltagare samtidigt, vilket var fallet i början av 

interventionens praktiska del, men allteftersom studiedeltagarna i testgruppen började greppa 

arbetssättet som pedagogen arbetade med för att lösa rörelseproblemen började 
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studiedeltagarna att arbeta efter det utan att bli instruerade av IP först. En sak som tog en del 

tid var de studiedeltagare som kan upplevas motoriskt svagare än övriga studiedeltagare. Med 

bättre planering hade dessa studiedeltagare kunnat ges tillfälle att arbeta med 

rörelseproblemen i förväg (innan interventionens praktiska del hade börjat) för att de skulle 

ges möjlighet att hinna arbeta in ett arbetssätt för att lyckas i högre utsträckning. Det hade 

kunnat skapa mer tid för IP att arbeta med fler studiedeltagare. Det hade kunnat stärka deras 

känsla av kompetens och motivation under interventionen. OP hade kunnat assistera IP att 

lokalisera studiedeltagare som skulle kunna tänkas ha svårigheter med interventionens 

praktiska del och sedan hade dessa studiedeltagare kunnat ges tillfälle(n) att öva innan den 

praktiska delen startade. Det som ändå kan sägas är att alla studiedeltagare kom att träna sin 

rörelseförmåga och därav gavs en möjlighet att ta steg framåt i sin utveckling på det området. 

Att studiedeltagarna som tog del av interventionens praktiska del höjde sin motivation för 

lärande av obekanta rörelser kan ses som positivt. 

KASAM i undervisningen var ämnad för att stimulera studiedeltagarmas motivation genom att 

få dem att känna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för interventionens olika 

delar.
97

 För att skapa begriplighet för vad som skulle göras under lektionerna visades 

inledningsvis videoklipp på utövare av Parkour/freerunning, både i sammanhängande form 

och i nedbruten form (ett rörelsehinder åt gången), för att skapa en idé av vad det var som 

komma skulle. Eleverna gavs även i läxa att se filmsekvenser som visar Parkour/freerunning 

nedbrutet i olika hinder. Styrdokumenten vävdes in i filmvisningen under det teoretiska passet 

som föregick interventionens praktiska del. Det fördes även pedagogiska diskussioner under 

interventionens praktiska för att reflektera över lärandeprocesser och hur rörelser kunde 

utföras och hur rörelseproblem kunde lösas. Det gjordes för att skapa en begriplighet för vad 

det var som hände under den praktiska delen, varför, och hur man kan gå till väga, både för att 

lösa problem och för att utveckla mer avancerade lösningar på problemen med de 

studiedeltagare som nådde flest lösningar på interventionens rörelseproblem. Det här 

arbetssättet användes för att skapa begriplighet för det valda arbetssättet mot 

Parkour/freerunning, men också hanterbarhet. Hanterbarheten vävdes in allteftersom eleverna 

utvecklade lösningar. Ibland fanns det dock problem med att uppnå en hanterbarhet med 

hinder som inte fick en lösning för alla studiedeltagare. Där upplevdes problemet med att inte 

använda sig av OP och lokalisera elever som hade kunnat behöva mer tid på sig att lösa alla 

rörelseproblem och hinder då det visade sig att en studiedeltagare kom nära, men utan att 

lyckas, på vid ett hinder (denna studiedeltagare lyckades med övriga rörelseproblem och 

hinder). Inledningsvis för interventionens praktiska del användes en arbetsgång där lärandet 

först fokuserades mot ett hinder i taget, där testgruppens studiedeltagargrupper arbetade var 

för sig med hinder och deras rörelseproblem stationsvis. Efterhand arbetades dessa hinder 

ihop till komplexare banor med några hinder i varje bana. Det gjordes efter att alla 

studiedeltagare hade fått arbeta med de olika hindren och de rörelseproblem som hindren bjöd 

på, och därav kan de olika hindren fortsatt ses som hanterbara då studiedeltagarna bearbetat 

dem ett och ett, samtidigt som det var en begriplig progression av interventionens praktiska 

del då filmer med både sammanhängande och uppdelad parkour/freerunning hade visats för 

studiedeltagarna. För att uppleva omgivningen som hanterbar behöver man besitta en 

kompetens som gör att man tror att problemet kan lösas
98

, och det kan sägas vara vad som 

gjordes med en progression där man började med hindren uppdelade för att sedan bygga ihop 

hinder till banor. 
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Om studiedeltagarna upplevde interventionens praktiska del som mindre givande och/eller att 

de deltagit enbart för erhållandet av ett betyg kan deras yttre motivation/amotivation komma 

att stärkas.
99

 Om en studiedeltagare började att känna amotivation för en aktivitet kan det bero 

på att studiedeltagaren exempelvis upplevde en bristande kapacitet inom det området.
100

 Det 

kan till exempel vara ifall att de inte kände att de kunde klara av de olika rörelseproblem som 

hindren bjöd på, eller att de inte klarade av att de mer komplexa banor där rörelseproblem 

sattes i sekvens med varandra. Eftersom resultatet tyder på att studiedeltagarnas motivation 

ökade borde därför de rörelseproblem som de stötte på under interventionen ha varit av en 

sådan karaktär att de upplevdes som för svåra. Samtidigt inte för lätta heller då detta hade 

kunnat skapa en amotivation bland de starkare studiedeltagarna. Eftersom de studiedeltagarna 

som genomgick en praktisk intervention ökade sin motivation kan interventionens praktiska 

del ses som lyckad.  

Meningsfullhet ses som motivationskomponenten i KASAM
101

 och om en aktivitet ses som 

meningsfull är aktiviteten viktig på både ett känslomässigt och kognitivt plan. Men vad 

betyder det här för studiedeltagarna? Kan de till exempel märka en utveckling inom att ”röra 

sig allsidigt i olika fysiska sammanhang”
102

? För att föra in detta budskap till studiedeltagarna 

och att få dem att reflektera över varför just de här lektionerna var meningsfulla för dem. Det 

var ett moment som inte implementerades fullt ut under interventionens praktiska del, men 

som fortfarande kan ha hjälpt till att skapa viss förskjutning av interventionen. 

En felkälla som uppstod och som hade kunnat förbyggas genom en högre grad av 

noggrannhet är de enkäter som användes för att undersöka elevernas motivation innan 

interventionens praktiska del. Frågorna hade skapats till enkäten mot tidigare nämnd 

bakgrund (se exempelvis metod) och för att säkerställa en någorlunda jämn fördelning med 

frågor rörande varje motivationskategori skrevs varje frågas tilltänkta motivationskategori 

inom parantes vid varje fråga vilket kan ha påverkat eleverna när de besvarade enkäten före 

interventionen. 

Bortfallsanalys 

Bortfall och ej klassificerbara svar har påverkat resultatet. Bortfallet utgörs av studiedeltagare 

som valde att inte svara eller ge ett svar som kunde definieras mot en viss typ av motivation 

på en eller flera frågor. Bortfallet är framförallt framträdande hos kontrollgruppen, men ett 

betydande bortfall framträder även hos testgruppen. Hos testgruppen minskar bortfallet medan 

det ökar hos kontrollgruppen. En tänkbar förklaring är att testgruppens motivation för 

besvarandet av enkäterna ökade under interventionens praktiska del (därför att någonting 

förändrades med undervisningen) och de kände sig delaktiga i någonting medan 

kontrollgruppens deltagare inte kände sig delaktiga i någon förändring (förutom att de 

behövde besvara två enkäter med samma frågor). Det kan ha skapat en situation där 

studiedeltagarna påverkades åt olika håll beroende på hur involverade de kände sig i en 

förändrad undervisningssituation (ingen/nästan ingen upplevd förändring = ökad risk för 

bortfall; upplevd förändring = minskad risk för bortfall).  
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Resultatdiskussion 
Inom testgruppen ses en generell höjning av den inre och den yttre motivationen genom 

interventionen och en sänkning av amotivation. Testgruppen kan därför sägas ha genomgått 

en motivationshöjning genom interventionen samtidigt som kontrollgruppen genomgick en 

generell motivationssänkning där den inre motivation, yttre motivation och amotivation 

sjunker. Kontrollgruppen kan genom det sägas ha genomgått en motivationssänkning. För att 

studera skillnaderna i resultat mellan testgruppen och kontrollgruppen kan följande fråga 

ställas: varför har testgruppens generella motivation höjts medan kontrollgruppens generella 

motivation sänkts? 

Kontrollgruppen skulle kunna argumenteras för att inte ha genomgått en sådan 

motivationssänkning diagrammen visar, utan att deras svar egentligen förflyttades från att 

kunna placeras i en motivationskategori till ej klassificerbara. I förhållande till den höga 

andelen ej klassificerbara svar i kontrollgruppen, speciellt efter genomförd intervention, kan 

det vara svårt att dra generella antaganden angående denna grupps motivationsförändringar. 

Det kan ses i relation till att de båda grupperna fick höra att de skulle delta i en studie där 

resultatet före och efter ett antal lektioner skulle jämföras med en annan grupp. Inom 

kontrollgruppen kan man ha känt sig mindre motiverad att besvara enkäterna efter 

interventionen då man kanske inte upplevt någon förändring under perioden mellan enkäterna. 

Därför kanske det inte alls skedde någon förändring av motivationen hos dessa 

studiedeltagare, sett till hela gruppen. Det som kan motivera det här är att man i testgruppen 

först fick besvara en enkät innan det förändrade lektionsupplägget för att sedan verkligen 

genomgå en förändrad undervisning, för att sedan besvara en enkät efteråt. Det kan ha gjort 

att studiedeltagarna i testgruppen kände sig mer motiverade att besvara den efterliggande 

enkäten än vad studiedeltagarna i kontrollgruppen kände sig, och därav kan antalet ej 

klassificerbara ha minskat i testgruppen medans de ökade i kontrollgruppen.  

Resultatet kan också bero på att interventionen helt enkelt skapade en höjning av 

motivationen för testgruppens studiedeltagare medan det inom kontrollgruppen skedde en 

sänkning av motivationen. Dock går det att se att det är den yttre motivationen som har ökat i 

störst omfattning vilket skulle kunna vara en oroande ifall att förutsättningarna är som Deci & 

Ryan uttrycker det om att yttre motivation kan underminera inre motivation
103

. Att yttre 

motivationen ökar mest är någonting som kan innebära att den inre motivationen över tid kan 

ligga i farozonen. Eftersom den inre motivationen ökar, samtidigt som amotivationen sjunker, 

ses vissa tecken på att motivationen blev förskjuten mot inre motivation under interventionen. 

En stärkning av den yttre motivationens ställning är något som även kan ses hos 

kontrollgruppen, då den yttre motivationen sjunker mindre än övriga former av motivation vid 

en jämförelse mellan före och efter interventionen. Kanske kontrollgruppens yttre motivation 

ökar om de inte riktigt ser sammanhanget mellan att delta i en studie tillsammans med en 

annan grupp och fylla i enkäter före och efter när de inte har märkt någon skillnad mellan 

undervisningstyper och när det inte heller skedde ett byte mellan pedagoger. Det kan även ha 

varit en orsak till att studiedeltagarna i testgruppen upplevde en motivationsförändring där de 

blev mer motiverade (både inre och yttre motivation bidrar till en ökning av motivationen
104

). 

Om studiedeltagarna kände att det de gjorde fick ett sammanhang ökade motivationen medan 

att inte se ett sammanhang kunde få studiedeltagarna att förlora motivation. 
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KASAM, som togs i beaktande för den här interventionen, kan vara en anledning till att det 

blev en annorlunda motivationsförändring för testgruppen än för kontrollgruppen. KASAMs 

delar av att beakta ”Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet”
105

 kan ses beaktas vid fler 

tillfällen än att testgruppens studiedeltagare kan ha känt en större mängd begriplighet vid 

andra enkättillfället än vad kontrollgruppens studiedeltagare gjorde. Sett till ett förhållande 

mellan testgruppen och kontrollgruppen kan man eventuellt se skillnader mellan att 

testgruppen delades in i mindre grupper där grupperna fick arbeta var för sig och undvika att 

bli uttittade, vilket kan knytas samman med att det exempelvis visat sig vara dominerande mål 

för studiedeltagare att antingen uppvisa kompetens eller alternativt att undvika att visa 

inkompetens.
106

 Motivationshöjningen kan därför bero på att studiedeltagarna gavs en miljö 

där de upplevde sig mindre uttittade under lektionerna inom interventionen och därav 

upplevde mindre press än vanligt under lektioner inom idrott och hälsa. Att få arbeta i mindre 

grupper kunde också ha gjort att studiedeltagarna kunde uppleva ett mer stimulerande klimat 

för att utföra moment inom undervisningen om de upplevde det som färre personer hade 

möjlighet att se dem och eventuellt kommentera vad det gjorde. Det kan ses mot KASAM och 

hanterbarhet. Det finns uppgifter som säger att motoriskt skickliga barn känner sig mer 

bekväma i lekar och spel än motoriskt oskickliga barn gör, som känner dåligt förtroende i 

diverse lekar och spel, beaktas.
107

 Om nu de studiedeltagare som känner sig svaga motoriskt 

och/eller obekväma i lekar och liknande under lektionerna i idrott och hälsa kan en indelning i 

mindre grupper varit en stöttepelare för dessa elever under interventionsperioden och därav 

kan dessa studiedeltagare ha hamnat i en positiv spiral gällande lärande inom motorik. Det 

kan till exempel ha berott på att studiedeltagarna gavs tillfällen att arbeta tillsammans mot 

olika lösningar av rörelseproblem, och om eleverna ges fler möjligheter att lösa 

rörelseproblem kommer deltagande även att upplevas som roligare och mer belönande.
108

 Det 

kan även ha lett till att KASAMs tredje komponent, meningsfullhet, kunde tillgodoses i viss 

utsträckning, att arbeta mot rörelseproblemen och lära sig blev meningsfullt (vilket kan vara 

ett led i att det var hanterbart och att, till exempel, andra studiedeltagare kunde bryta ner 

rörelser till begriplighet). 

Det är inte bara de osäkrare studiedeltagarna i testgruppen som kan ha gynnats av hur 

lektionerna har fortlöpt, utan även de starkare studiedeltagarna kan ha dragit nytta av de 

gruppindelningar som nu blev av. Amotivationen skulle kunna ha sjunkit inom testgruppen 

för att de studiedeltagarna i högre grad kände sig kompetenta när de gavs möjligheter att lösa 

problem på olika sätt, precis som de svagare studiedeltagare, men även att dessa starkare 

studiedeltagare kände sig kompetenta i att kunna assistera andra studiedeltagare och att hjälpa 

dessa med att lösa rörelseproblem som de starkare redan behärskade. Det kan ses mot 

KASAMs meningsfullhet. Om man är duktig inom en sak tycker man att det är roligt därför 

man kan visa sig kompetent inom området, vilket exempelvis kan te sig genom att man agerar 

som en person med ett högre vetande om en eller flera rörelser. Därför kan 

interventionsperioden ha bidragit till en positiv utveckling motivationsmässigt, både för de 

studiedeltagare som kan anses som starkare, och de som kan ses som svagare, inom ämnet 

idrott och hälsa. Om det har varit en period i undervisningen där eleverna fick visa sig 

kompetenta borde de tycka att det är roligt och givande samt att deras motivation höjs. 

                                                           
105

 Antonovsky, 2005, s.43 
106

 Kokkonen m.fl. 2010, s.135 
107

 Nyberg & Tiden, 2007, s.70 
108

 Stodden m.fl. 2008, s.297 



Erik Klockar 
Idrott III 
HT 2012 
Högskolan Dalarna 

 
36 

Elever har visat sig reflektera över vad ett lärande betyder för dem rent allmänt och om det 

inte upplevs som meningsfullt för eleverna att lära sig kommer de inte vilja lära sig. Om 

eleven finner aktiviteten som helt meningslös för dem, kommer avsaknad av motivation för 

lärande av aktiviteten att infinna sig naturligt. Om pedagogen kan skapa relevanta, 

motiverande strukturer för varför just det lärandet kan vara meningsfullt för eleverna kan 

lärandet effektiviseras.
109

 Det kanske är rentav därför som studiedeltagarna i testgruppen ökar 

sin motivation medan den inte gör det för studiedeltagarna i kontrollgruppen. 

Är det för nöjet att lära sig nya saker som gör att eleverna i testgruppen inte upplever samma 

motivationsfall som kontrollgruppen? En elev lyfter fram att ”… de va kul, och dom killar 

som brukar kommentera va sjuka”. Kanske att det är en faktor som har spelat in i att eleverna 

inom testgruppen har undsluppit kommentarer under lektionerna. Redelius lyfter exempelvis 

fram att elever känner rädsla för att göra fel
110

, och det har visat sig att sådana erfarenheter 

kan ha negativ inverkan på lärande.
111

 Eleverna i testgruppen kanske upplevde sig säkrare 

under interventionen då de undslapp kommentarer. Arbetet i grupperna kan även ha bidragit 

till att studiedeltagarna inte känt sig lika uttittade eftersom elevgrupperna arbetade var för sig 

vilket kan ha skapat ett motiverande klimat. Nyberg & Tiden lyfter fram ”Att kunna och 

behärska är motiverande, och det ger självförtroende att bli bekräftad som någon som kan”.
112

 

Eleverna i interventionens praktiska del kan ha känt sig tryggare och mer kunniga i 

undervisningen när de elever som kommenterar eventuella brister var frånvarande från 

undervisningen. En faktor för motivationssänkning inom idrott och hälsa kan vara när det 

generellt verkar vara ett fokus på görande istället för på lärande.
113

 Blir ämnet väldigt likt 

idrott utanför skolans sfär, samtidigt som det fälls kommentarer när någon inte presterar 

tillräckligt bra, kan det ligga till grund för en motivationssänkning. Exempelvis verkar de 

elever som inte tycker att tävling är kul oroliga inför olika moment i undervisningen därför att 

de känner sig utsatta i samband med kravet på prestation.
114

 Det kan sägas vara en lyckad 

intervention, framförallt den praktiska delen, eftersom den lyckades höja studiedeltagarnas 

motivation. 
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Konklusion 
Resultatet visar att interventionen hade en positiv inverkan på testgruppens motivation vilket 

gör att syftet därigenom kan ses som uppfyllt då det visade sig att det genom en intervention 

går att förändra elevernas motivation. Denna motivationsförändring ter sig så att testgruppens 

motivation ökade under interventionsperioden. Dock så gör kategorin bortfall, framförallt för 

kontrollgruppen, att några starkare konklusioner ej kan dras om testgruppens förändringar 

berodde på interventionen eller på studiedeltagare som flyttade från bortfall till andra 

kategorier. Därav hade det varit gynnsamt att göra djupare undersökningar, till exempel 

intervjuer med studiedeltagare vars enkätsvar var tvetydliga och inte klassificerbara mot en 

motivationskategori. 

Vidare forskning 
Vidare forskning som borde bedrivas innan några vidare slutsatser dras är exempelvis att mäta 

eventuella motivationsförändringar interventionen leder till i ett längre perspektiv. För 

erhållandet av djupare förståelse för elevernas motivationsformer kan även intervjuer 

genomföras, vilket även skulle kunna visa sig vara ett viktigt förehavande för att skapa en 

högre reabilitet i resultatet då intervjuer förhoppningsvis hade minskat antalet ej klassificerbar 

och bortfall.  
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http://www.youtube.com/watch?v=af1B5czzlEU
http://www.youtube.com/watch?v=EJb-pkmv-7Y
http://www.youtube.com/watch?v=XdTNFW-VZCA&list=PL39E44E9F482A2844
http://www.youtube.com/watch?v=rg_fPewLuUY
http://www.youtube.com/watch?v=qz6H8D3hT1I
http://www.youtube.com/watch?v=Gu7FzcGVYnI
http://www.youtube.com/watch?v=fwVl_uHWb0I
http://www.youtube.com/watch?v=fHZtxQg12Wk
http://www.youtube.com/watch?v=QPMAbGkpOCk
http://www.youtube.com/watch?v=rBrdccRlvng
http://www.youtube.com/watch?v=kzZEwYxjbgQ
http://www.youtube.com/watch?v=oZtg993IHOs
http://www.youtube.com/watch?v=QrdSBvtYn2M
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http://www.skolverket.se/prov-och-bedomning/ovrigt-

bedomningsstod/grundskoleutbildning/7-9/pr-est/idrott-och-halsa-1.178207 (länk till 

bedömningsstöd)  

http://www.skolverket.se/prov-och-bedomning/ovrigt-bedomningsstod/grundskoleutbildning/7-9/pr-est/idrott-och-halsa-1.178207
http://www.skolverket.se/prov-och-bedomning/ovrigt-bedomningsstod/grundskoleutbildning/7-9/pr-est/idrott-och-halsa-1.178207
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Bilagor 

 

Sökmotorer 

Högskolan Dalarna – Bibliotek 

Högskolan Dalarna Beta 

Googlescholar 

Diva 

Nationalencyklopedin 

ScienceDirect 

Bilaga 2 

Enkät 1 

Syftet med den här enkäten är att studera elevers åsikt om att lära sig obekanta rörelser i 

ämnet idrott och hälsa. Alla svar kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att 

varken namn, klass eller skola kommer att skrivas ut i presentationen av studien. I enkäten så 

kommer ni att få ett antal frågor. På vissa frågor så kommer det att finnas svarsalternativ, där 

ni markerar det svarsalternativ som ni känner stämmer bäst överens med hur ni upplever det. 

Ni markerar genom att göra en ring runt det valda svarsalternativet. På vissa frågor kommer ni 

att skriftligt behöva svara. 

1. Hur ofta upplever du att ni under lektionerna i idrott och hälsa får tillfälle att specifikt 

arbeta med att lära er obekanta rörelser? 

Aldrig 1-2 lektioner/termin 1-2 lektoner/månad Alltid 

2. Vad tycker du om den tid som ni får under lektionerna i idrott och hälsa för att lära er 

obekanta rörelser? 

Vill ha mer tid Tycker vi har tillräckligt Vill ha mindre tid 

3. Vad är det som gör att du känner så om tidsindelningen ni får för att lära er obekanta 

rörelser? 

 

 

 

4. Säg att ni får tillfälle att under lektionerna i idrott och hälsa arbeta med att lära er 

obekanta rörelser. Brukar du då delta i undervisningen? 

Aldrig Ibland Ofta Alltid 

5. Vad är det som gör att du väljer att delta/inte delta? 
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6. (Inre motivation) Händer det att du tycka att det är roligt att få arbeta med att lära dig 

rörelser under undervisningen i idrott och hälsa? 

Aldrig Ibland Ofta Alltid 

7. Om du tycker att det är roligt, vad är det då som får dig att tycka att det är roligt? 

 

 

 

8. Om du inte tycker att det är roligt, vad är det då som får dig att inte tycka att det är 

roligt? 

 

 

9. (Inre motivation) När ni arbetar med att lära er obekanta rörelser i idrott och hälsa, 

brukar du då vilja vara med och lära dig obekanta rörelser? 

Nej  Ja 

10. Om du vill vara med och lära dig obekanta rörelser, vad är det då som får dig att vilja 

vara med och lära dig? 

 

 

 

11. Om du inte vill vara med och lära dig obekanta rörelser, vad är det då som får dig att 

inte vilja vara med och lära dig? 

 

 

 

12.  (Yttre motivation) Hur ofta brukar du försöka visa svåra rörelser i undervisningen i 

idrott och hälsa? 

Aldrig Ibland Ofta Alltid 

13. Om du försöker visa svåra rörelser, varför försöker du göra det? 
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14. Om du inte försöker att visa svåra rörelser, varför inte? 

 

 

 

15. (Yttre motivation) När ni arbetar med rörelse under lektionerna, brukar du då delta för 

att du känner press från någon att du ska delta? 

 Aldrig Ibland Ofta Alltid 

16. Om du deltar, eller har deltagit, för att du känner press från andra för att delta, varför 

väljer du då att delta? 

 

 

17. Om du svarade att du aldrig känner press på dig att delta, varför tror du att det är så? 

 

 

 

18. (Yttre motivation) Ser du ditt eget deltagande i undervisningen med rörelse i fokus, 

som något som du gör enbart för att få ett visst betyg i ämnet? 

Aldrig Ibland Ofta Alltid 

19. Om du brukar delta i undervisningen för att få ett visst betyg i ämnet idrott och hälsa, 

varför försöker du göra det? 

 

 

 

20. (Amotivation) Hur ofta stämmer följande påstående in på dig? 

”Jag brukar absolut inte vill vara med och delta i undervisningen inom rörelse” 

 

Aldrig Ibland Ofta Alltid 

 

21. Om det ibland känns som att du inte vill vara med och delta i undervisningen i rörelse, 

vad beror det på tror du? 
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22. (Amotivation) När ni arbetar med rörelse under undervisningen inom rörelse, brukar 

du då undvika att delta i undervisningen? 

Aldrig Ibland Ofta Alltid 

23. Om du väljer att undvika att delta i undervisningen, vad brukar det bero på 

 

 

 

 

24. Om du väljer att delta i undervisningen inom rörelse, varför väljer du då att delta? 

 

 

 

25. (Amotivation) Hur ofta stämmer följande påstående in på dig? 

”Jag undviker att gå till lektioner där jag vet att det kommer att förekomma undervisning 

specifikt mot att lära rörelse” 

Aldrig Ibland Ofta Alltid 

26. Om du väljer att inte gå till de lektioner som är specifikt inriktade mot lärande av 

rörelser, varför väljer du att inte gå till de lektionerna? 

 

 

 

27. Är det något som du vill tillägga? 

Enkät 2 

Syftet med den här enkäten är att studera elevers åsikt om att lära sig obekanta rörelser i 

ämnet idrott och hälsa. Alla svar kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att 

varken namn, klass eller skola kommer att skrivas ut i presentationen av studien. I enkäten så 

kommer ni att få ett antal frågor. På vissa frågor så kommer det att finnas svarsalternativ, där 

ni markerar det svarsalternativ som ni känner stämmer bäst överens med hur ni upplever det. 

Ni markerar genom att göra en ring runt det valda svarsalternativet. På vissa frågor kommer ni 

att skriftligt behöva svara. 

1. Hur ofta upplever du att ni under lektionerna i idrott och hälsa får tillfälle att specifikt 

arbeta med att lära er obekanta rörelser? 
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Aldrig 1-2 lektioner/termin 1-2 lektoner/månad Alltid 

2. Vad tycker du om den tid som ni får under lektionerna i idrott och hälsa för att lära er 

obekanta rörelser? 

Vill ha mer tid Tycker vi har tillräckligt Vill ha mindre tid 

3. Vad är det som gör att du känner så om tidsindelningen ni får för att lära er obekanta 

rörelser? 

 

 

 

4. Säg att ni ges tillfälle att under lektionerna i idrott och hälsa arbeta med att lära er 

obekanta rörelser. Brukar du då delta i undervisningen? 

Aldrig Ibland Ofta Alltid 

5. Vad är det som gör att du väljer att delta/inte delta? 

 

 

 

6. Brukar du tycka att det är roligt att få arbeta med att lära dig rörelser under 

undervisningen i idrott och hälsa? 

Aldrig Ibland Ofta Alltid 

7. Om du tycker att det är roligt, vad är det då som får dig att tycka att det är roligt? 

 

 

 

8. Om du inte tycker att det är roligt, vad är det då som får dig att inte tycka att det är 

roligt? 

 

 

9. När ni arbetar med att lära er obekanta rörelser i idrott och hälsa, brukar du då vilja 

vara med och lära dig obekanta rörelser? 

Nej  Ja 

10. Om du vill vara med och lära dig obekanta rörelser, vad är det då som får dig att vilja 

vara med och lära dig? 
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11. Om du inte vill vara med och lära dig obekanta rörelser, vad är det då som får dig att 

inte vilja vara med och lära dig? 

 

 

 

12. Brukar du försöka visa svåra rörelser i undervisningen i idrott och hälsa? 

Aldrig Ibland Ofta Alltid 

13. Om du försöker visa svåra rörelser, varför försöker du göra det? 

 

 

 

14. Om du inte försöker att visa svåra rörelser, varför inte? 

 

 

 

15. När ni arbetar med rörelse under lektionerna, brukar du då delta för att du känner press 

från någon att du ska delta? 

 Aldrig Ibland Ofta Alltid 

16. Om du deltar, eller har deltagit, för att du känner press från andra för att delta, varför 

väljer du då att delta? 

 

 

17. Om du svarade att du aldrig känner press på dig att delta, varför tror du att det är så? 
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18. Brukar du se ditt eget deltagande i undervisningen med rörelse i fokus, som något som 

du gör enbart för att få ett visst betyg i ämnet? 

Aldrig Ibland Ofta Alltid 

19. Om du brukar delta i undervisningen för att få ett visst betyg i ämnet idrott och hälsa, 

varför försöker du göra det? 

 

 

 

20. Hur ofta stämmer följande påstående in på dig? 

”Jag brukar absolut inte vill vara med och delta i undervisningen inom rörelse” 

 

Aldrig Ibland Ofta Alltid 

 

21. Om det ibland känns som att du inte vill vara med och delta i undervisningen i rörelse, 

vad beror det på tror du? 

 

 

 

22. När ni arbetar med rörelse under undervisningen inom rörelse, brukar du då undvika 

att delta i undervisningen? 

Aldrig Ibland Ofta Alltid 

23. Om du väljer att undvika att delta i undervisningen, vad brukar det bero på 

 

 

 

 

24. Om du väljer att delta i undervisningen inom rörelse, varför väljer du då att delta? 

 

 

 

25. Hur ofta stämmer följande påstående in på dig? 
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”Jag undviker att gå till lektioner där jag vet att det kommer att förekomma undervisning 

specifikt mot att lära rörelse” 

Aldrig Ibland Ofta Alltid 

26. Om du väljer att inte gå till de lektioner som är specifikt inriktade mot lärande av 

rörelser, varför väljer du att inte gå till de lektionerna? 

 

 

 

27. Hur har du personligen upplevt den här veckans lektioner mot rörelse? 

 

 

 

 

28. Är det något som du vill tillägga? 

 


