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Sammanfattning  

  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med projektet är att undersöka rörelser av komplex karaktär. I särskilt fokus står 

hur elever upplever och beskriver i projektet specifikt valda rörelser av komplex karaktär. 

Men även hur olika rörelsekvalitéer kan skilja sig åt. Frågeställningarna lyder: 

·        Hur upplever elever rörelser av komplex karaktär?  

·        På vilket sätt skiljer sig olika rörelsekvalitéer i undervisningen enligt eleverna?  

  

Metod  

Projektet har en kvalitativ forskningsansats med intervjuer. För att synliggöra elevers syn 

på komplexa rörelser samt hur olika rörelsekvalitéer skiljer sig i undervisningen enligt 

eleverna har en gymnasieklass valts ut för att genomföra tre lektioner med tre 

efterföljande gruppintervjuer med fyra elever.  

 

Resultat  

Intervjuerna visar genomgående att komplexa rörelser handlar om att göra flera saker 

samtidigt. När eleverna pratar om komplexa rörelser beskriver de att rörelser blir mer 

komplexa när de måste tänka samtidigt som de rör sig. Att göra en rörelse kontrollerat och 

snabbt är ytterligare kriterier för att göra en rörelse mer komplex, enligt eleverna. 

Eleverna är även medvetna om att en komplexitet inom rörelse innebär att de måste tänka 

skadeförebyggande samt att de måste tänka utanför sig själva. Vad för bakgrund och 

erfarenheter eleverna har utgör en betydelse för hur de olika rörelserna upplevs. I 

rörelselärande påverkas eleverna enligt dem själva av lektionsinnehållet, hur de får lära 

sig rörelser samt hur läraren undervisar. Eleverna anser att det finns tydliga skillnader 

mellan de olika betygsnivåerna.   

 

Slutsats  

Eleverna anser att rörelsers komplexitet grundas i en motoriskt skicklig kontroll av 

kroppen i olika idrotter och fysiska aktiviteter. Det ställer krav på att flera olika 

kroppsrörelser involveras samtidigt. I utvecklandet av en komplexitet i rörelseutförandet 

påverkas elevernas av deras egna idrottsliga bakgrund. Olika rörelsekvalitéer kan urskiljas 

genom uppmärksamhet på hur pass tajmat eller snabbt rörelsen utförs. 



 

 

Abstract   

  

Purpose and aim  

The purpose of this project is to examine movements of complex character. This means, how 

students experience and describe movements of complex character. And also, how different 

movement qualities can differ. The main questions are:   

• How are students experiencing movements of complex character? 

• In what way do different movement qualities differ in teaching according to the 

students? 

 

Method   

The project has a qualitative research method and is completed through interviews. To 

highlight the students, view on complex movements and how different movement qualities 

can differ, a class from a gymnasium was three lectures performed and later on three group 

interviews were held with four students in each group.   

Results  

The result of the student interviews shows that most of the students agree that doing several 

things at the same time makes movements more complex. In the same way, many of the 

students think that movements are more complex when they need to think at the same time as 

they move. To do movements in a controlled and fast way are two other criteria that makes a 

movement more complex according to the students. The students are also aware that complex 

movements make them consider prevention of injury and what is going on around them to a 

higher degree. Background and earlier experiences are of big importance when it comes to 

how the students execute and experience different movements. In movement learning the 

students influences according to themselves by the lesson content, how they learn movement 

and how the teacher instructs. The students think that there are clear differences between the 

different grading levels.   

Conclusion  

The students believe that the complexity of movements is based on a motorily skilled body 

control in various sports and physical activities. It requires multiple body movements to be 

involved simultaneously. In the development of a complexity in the performance of the 

movement, the students are affected by their own sports background. Different movement 

qualities can be distinguished by paying attention to how fast or fast the motion is performed. 
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Inledning  

  

Rörelser, olika rörelsekvalitéer och rörelser av komplex karaktär är ord och begrepp som 

lärare som undervisar i ämnet idrott och hälsa dagligen stöter på. Vår uppfattning från VFU 

och utbildning är att det finns en problematik vid planering, genomförande och bedömning av 

rörelser, speciellt då det handlar om rörelser av komplex karaktär. Det kan vara svårt att veta 

vad goda rörelsekvalitéer är, rent specifikt. Idrottslärare och lärarutbildare nämner att 

begreppet kroppslig förmåga kan vara svårt att tolka (Tidén 2016, s.22). Den kroppsliga 

förmågan nämns i kunskapskravet “Eleven kan med goda rörelsekvalitéer genomföra en 

bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan” (Skolverket 2011b). En rörelse 

av komplex karaktär och vad det begreppet innebär bör med fördel undersökas vidare. Dels 

för att den kroppsliga förmågan omnämns och är central för ämnet idrott och hälsa, dels för 

att lärare bör ha klart för sig hur elevers olika rörelsekvalitéer ska bedömas.   

  

Vi tror även att ett förtydligande skulle bidra till att elever på sikt får en mer likvärdig 

undervisning och bedömning oavsett var de går i skolan. Ett förtydligande skulle även bidra 

till att betygsättningen mellan olika lärare blir mer likvärdig. Genom att undersöka elevers 

uppfattningar om rörelser av komplex karaktär kan lärare få indikationer som kan hjälpa dem 

i sin undervisning och bedömning. Vid samtal om olika komplexa rörelser kan elever bilda 

sig en tydligare uppfattning om olika rörelsekvalitéer och hur dessa kan utvecklas. Det finns 

en risk att ämnets kunskapskrav inte blir den naturliga referenspunkt som de bör vara vid 

bedömning av elevernas rörelser. Speciellt om lärarna har svårigheter att med ord uttrycka 

vilka kunskaper eleverna ska tillägna sig (Redelius 2012, s. 217).  

 

Intresset för ämnet väcktes för oss när vi funderade över hur kunskapskraven i ämnet idrott 

och hälsa ska tolkas då vi snart är examinerade idrottslärare. Rörelser är ständigt närvarande i 

idrott och hälsa då rörelser innefattar fysiska aktiviteter. Därav är det intressant att undersöka 

begreppet rörelse, speciellt av komplex karaktär, men även hur elever upplever olika rörelser i 

fysiska aktiviteter.  



2 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Bakgrund  

  

”Synen på kroppsövning och den egna kroppen är präglad av vår uppväxtmiljö, våra 

skolerfarenheter, våra aktuella livsbetingelser samt inte minst av vårt behov av att 

visa omvärlden vilka vi är. Idrott är en vald form av fysisk aktivitet, en kulturellt 

och socialt skapad aktivitet som äger rum på särskilda arenor och med ett specifikt 

utförande” (Engström & Redelius 2002, s. 25).  

  

Den allmänna kroppsrörelsen, alltså den kroppsliga förmågan är central för undervisningen i 

ämnet idrott och hälsa. I skolan utvecklar eleverna kunskaper i bollspel, friidrott, friluftsliv, 

dans, motion och redskapsgymnastik. Utvecklingen av rörelsekunskaper sker även 

tillsammans med teoretiska aspekter på hälsa samt ergonomi. Under slutet av 1800-talet 

förknippades idrott med fysisk ansträngning och frivillig rörelse. Denna definition av 

begreppet idrott har präglat synen på idrott och undervisningen i skolan alltsedan dess. 

Linggymnastiken bildades under 1800-talet. Den innefattade en korrigering av den 

individuella anatomin genom en växelsidighet mellan höger och vänster där syftet är att skapa 

harmonisk kroppsutveckling (Engström 2012, s. 20). Linggymnastiken som då präglade 

undervisningen i skolan fram till 1960-talet tappade sitt fäste och ansågs tråkig och stereotyp. 

Vilket skapade förmån för den engelska sporten som etablerades under 1900-talet. Till 

skillnad från Linggymnastiken innebar den engelska sporten mer ”fart och fläkt”. Dessa 

idrottspraktiker kan ses som sina motsatser men samtidigt kan vi finna inslag av dem båda i 

dagens undervisning i ämnet idrott och hälsa. Tävlingsmomenten kom att styra 

rörelseutövandet och kroppsutvecklingen med en annan typ av idrottsutveckling (Engström & 

Redelius 2002, s. 17).  

 

Engström (2012, s. 52) har formulerat ett antal olika logiker för att försöka tillhandahålla 

verktyg för en analys av varför människor väljer att delta i eller avstå från olika 

kroppsövningar. Prestation är en kroppsövningspraktik som många förknippar med idrott. I 
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föreningsidrotter deltar många barn och ungdomar i form av organiserade tävlingar, med 

fokus på deras prestation. Tävling och rangordning är självklarheter inom praktiken (ibid s. 53 

f). Vidare innebär träning, som är den andra logiken, att individer med hjälp av olika 

kroppsliga övningar utvecklar sina fysiska funktionsförmågor, som på så sätt även förbättrar 

deras hälsotillstånd och prestationsförmåga. Detta skapar ett investeringsvärde som har en stor 

betydelse för att aktiviteten i sig ska få någon typ av effekt (ibid s. 60). En tredje 

kroppsövningspraktik kallar Engström för lek och rekreation. Här kan upplevelsen av idrott 

ses som ett verktyg för att skapa en lustfylld och engagerade aktivitet. Leken kan ses som 

motsatsen till tävling och rangordning (ibid s. 67).  

  

Mer än hälften av alla barn och ungdomar är idag aktiva i olika idrottsföreningar som även de 

har uppfostrings- och utvecklingsvärden av ekonomisk, social och kulturell betydelse. Dessa 

erfarenheter kan med fördel verka som grund för den praktiska undervisningen i skolan, men 

med fokus på lärprocesser (ibid s. 20). Idrottsundervisningen utvecklas därtill även av 

pedagogens kunskaper, färdigheter, förhållningssätt och värderingar inom och genom idrott 

(ibid s. 21). Motoriken som barn förbättrar genom fysisk aktivitet är en viktig del av deras 

totala utveckling (ibid s. 22). Kroppen indikerar någonting om individers karaktär, dels som 

ett redskap med en spegling av jaget, dels med kulturella och sociala aspekter som har en 

samhällelig påverkan (ibid s. 23). Vidare är idrottsutövning inte bara ett fysiologiskt fenomen. 

Det kan även ses som sociala och kulturella konstruktioner som kan kopplas till historiska 

sammanhang.   

  

1.1.1 Vad innefattas i rörelsebegreppet?   

I Sverige har rörelsebegreppet historiskt beskrivits med avstamp i Linggymnastiken. Sedan 

1950-talets mitt har emellertid andra synsätt dykt upp, bland annat teorin om idrottens 

praktiker respektive olika perspektiv på rörelselärande. Internationellt förklaras begreppet 

snarare genom någon typ av ”sports education”, med ursprung i tävlingsidrotten. I den senaste 

läroplansreformen fick begreppet Physical Literacy en betydelsefull roll. Enligt Tidén (2016) 
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har begreppet utvecklats av Margaret Whitehead som menar att begreppet står för 

rörelseförmåga och kroppslig kompetens. En kroppslig förmåga, som nämns i kursplanen för 

idrott och hälsa på gymnasiet, kan kopplas till begreppet Physical Literacy, då båda 

benämningarna står för utvecklandet av rörelseförmåga och så även kroppslig förmåga (ibid s. 

22 f.).    

Vidare beskriver Nyberg och Larsson (2016) att kroppslig förmåga kan innebära en 

medvetenhet om sin kropp. Den danske forskaren Helle Ronholt kopplar begreppet 

kroppsmedvetenhet till en sorts kännedom, en förmåga att använda kroppen där tanken går till 

handlingen av en rörelse. Människans rörelsemönster finns där och utvecklas ständigt samt 

bidrar till att skapa en kroppslig medvetenhet (Nyberg & Larsson 2016, s. 44 f.).  

I en omfattande kunskapsöversikt av Barker et al (2017) framkommer det att teorier om 

rörelselärande har olika utgångspunkter. Barker och kollegor urskiljer fyra olika perspektiv på 

rörelselärande: motoriska rörelser, neurobiologiska rörelser, instinktiva rörelser och rörelser 

som förkroppsligas. Barker och medarbetare framhåller att det finns oklarheter kring vilket av 

dessa perspektiv som ligger till grund för – och ska ligga till grund för undervisningen i idrott 

och hälsa (ibid s. 9).   

  

Förutom rörelser som förknippas med individers motorik, neurobiologi, instinkter och 

förkroppsligande, innefattar rörelsebegreppet även mer estetiska rörelsekvalitéer. Estetiska 

rörelsekvalitéer är viktiga för att ytterligare bilda eleverna och bredda deras kunskaper inom 

ämnet idrott och hälsa. Ur ett mer estetiskt perspektiv inkluderas rörelseutförandet, 

genomförandet och en känsla av rörelserna. Rörelser inom gymnastik, konståkning och 

simhopp förknippas ofta med estetik. De innefattar även en konstnärlig aspekt. I danser och 

rörelser till musik bedöms rörelserna enbart efter konstnärliga värden. För att bryta den 

traditionella synen på idrott, och så även undervisning inom rörelse, behövs en variation av 

undervisningsformer (Meckbach & Söderström 2002, s. 261).  
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I Australien omnämns också den kroppsliga förmågan i läroplanen. Där ska eleverna lära sig 

rörelsekunskaper, begrepp och strategier så att de ska kunna delta i olika fysiska aktiviteter 

(Barker et al 2017, s. 2). Enligt Nyberg och Larsson (2016) framhåller Whitehead att elever 

ska ges möjligheten att utveckla en kroppslig kompetens, att det borde vara kärnan i 

idrottsämnet. Hon belyser även att rörelseförmåga och kroppsmedvetenhet som kunnande är 

av värde i utbildning, och menar att den fysiska aktiviteten är viktig för så mycket mer än att 

endast ha roligt (Nyberg & Larsson 2016, s. 43).   

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa tenderar att bedrivas för och genom rörelse, en typ av 

växelverkan som skulle kunna vara förklaringen till att bedömningen blir problematisk. 

Många lärare i ämnet idrott och hälsa ger å ena sidan elever möjlighet att utöva många och 

nya aktiviteter istället för att utveckla deras kroppsliga förmågor genom den fysiska 

aktiviteten (Larsson et al 2016, s. 6 f.). Därför upplever lärarna å andra sidan att de inte har 

tillräckligt med tid för att utveckla elevernas rörelseförmåga (ibid s.10).   

Om lärare har olika syn på vad rörelseförmåga är kan det bidra till att elevernas utveckling 

kommer i skymundan. På sikt bidrar inaktivitet och okunskap till ohälsa, alltså en 

folkhälsoproblematik. Enligt Tidén (2016) framhåller Whitehead vikten av att stimulera 

eleverna till en livslång fysisk aktivitet, där eleverna av egen vilja tar ansvar för sitt lärande 

genom att lära känna sina egna utvecklingsbehov (ibid s. 31).  

  

1.1.2 Rörelsebegreppet och dess innebörd i skolan  

Läroplanen för ämnet idrott och hälsa på gymnasiet Lgy11 innefattar kunskapskrav och sju 

förmågor som eleverna ska utveckla. Dessa förmågor skapar en röd tråd för hela utbildningen. 

Kunskapskraven baseras på förmågorna och används för att bedöma elevers prestationer 

(Skolverket 2011a, s. 10).   

  

I en av förmågorna som nämns i kursplanen för ämnet idrott och hälsa ska eleverna ”... 

genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga…”. I en 

annan förmåga nämns att eleverna ska utveckla ”Kunskaper om betydelsen av fysiska 
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aktiviteter… för kroppslig förmåga”. Kunskapskravet för betyget E lyder “Eleven kan med 

goda rörelsekvalitéer genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga 

förmågan”. Därefter följer progressionen för betyget C att eleverna ”... med säkerhet och med 

goda rörelsekvalitéer genomför en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga 

förmågan”. Den komplexa rörelsen nämns i kunskapskravet för betyget A, där eleverna ”med 

säkerhet och med goda rörelsekvalitéer genomför en bredd av aktiviteter, även av komplex 

karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan” (Skolverket 2011b).  

  

Om rörelsebegreppet blir mer förståeligt och tydligt kan det bidra till en mer likvärdig 

bedömning och betygssättning i ämnet idrott och hälsa. För att utveckla elevers 

rörelsekvalitéer behöver lärare på gymnasiet få klart för sig vad rörelsebegreppet innebär, 

annars riskerar bedömningen av rörelser att inte bli likvärdig. Detta kan i sin tur leda till att 

elever inte visar vad de kan i vissa undervisningssituationer (Skolverket 2011c).  

  

En likvärdig bedömning för alla elever är en av grundpelarna i undervisningen. Därför 

behöver lärare ständigt tolka och därefter använda kunskapskraven på ett likvärdigt sätt. Att 

ensidigt bedöma elevernas rörelser med tester som fokuserar på motoriska färdigheter kan 

bidra till en ojämlik bedömning. För att höja kvaliteten på kunskapsbedömningen ska elevers 

kunskaper och lärande dokumenteras. För att undervisningen ska kunna dokumenteras ska 

den planeras och genomföras på ett strukturerat sätt (Skolverket 2011a).  

 

I Sverige tenderar undervisningen att utgå ifrån elevernas motoriska förmåga, även då dagens 

läroplan Lgy 11 (Skolverket 2011a) utgår ifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, som 

innebär att människor samspelar med varandra som i en social konstruktion, mer än tidigare. 

Vid bedömning förväntas lärare bedöma elevers rörelsekvalitéer. Problematiken uppkommer 

då lärare traditionellt sett bedömer rörelser med mer kvantitativa metoder (Larsson et al 2016, 

s. 4). I tidigare läroplanstexter har kvantitativa dimensioner som mätning varit aktuellt medan 

i den nya läroplanen har de kvalitativa dimensionerna förstärkts och elevers kunskaper ska 

vara det centrala i lärares kunskapsbedömning (Kroon 2016, s. 118 f). En problematik 
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uppkommer även då lärare tänker teori eller praktik, istället för att integrera dem i 

undervisningen.  Rörelseprestationer tycks mätas enligt förutbestämda normer istället för att 

olika rörelsekvalitéer bedöms i ett mer situations anpassat sammanhang.  

  

Vi anser att det finns en kunskapslucka att fylla när det gäller hur elever upplever rörelser och 

vad de uppfattar som komplexa rörelser.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med projektet är att undersöka rörelser av komplex karaktär. I särskilt fokus står hur 

elever upplever och beskriver i projektet specifikt valda rörelser av komplex karaktär. Men 

även hur olika rörelsekvalitéer kan skilja sig åt. 

 

Frågeställningar 

• Hur upplever elever rörelser av komplex karaktär?  

• På vilket sätt skiljer sig olika rörelsekvalitéer i undervisningen enligt eleverna?   

 

1.3 Tidigare forskning  

Det finns en del tidigare forskning angående rörelse och rörelser av komplex karaktär. Det 

finns även forskning som berör rörelseförmågan och motorik hos barn och unga. Dessa är 

betydande för vårt projekt för att ytterligare rama in och precisera syftet med projektet.  

1.3.1 Olika perspektiv på rörelse  

Rörelsen har en central betydelse för den mänskliga existensen och individers identitet. Det 

behövs mer än ett perspektiv för att förstå rörelser och dess hela komplexitet. Enkelriktade 

tolkningar ger inte rättvisa åt den mångsidighet som präglar rörelsebegreppet, rörelsekulturer 

och människors förhållningssätt till rörelser. En tolkningsbredd ger utrymme till att förstå 
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begreppet rörelse på olika sätt. Larsson och Fagrell (2010) tar upp tre olika sätt att se på 

rörelser, dessa tre är funktion, upplevelse och betydelse (ibid s. 269). Funktion är kopplat till 

rörelsers objektiva sida, som belyser kroppen som ett objekt, ett objekt som kan tränas och 

mätas. Ur ett naturvetenskapligt perspektiv står kroppens funktion och dess rörelser som en 

motor i fokus (ibid s. 69). Upplevelse står för hur rörelser upplevs. Upplevelsen av rörelser 

kan även knytas till individers tidigare erfarenheter och deras identitet (ibid s. 280). Det sista 

sättet, betydelse, handlar om innebörden av en rörelse. Den kan även ha en sociokulturell 

förklaring, där rörelsens lokalisering, alltså i vilken tid och i vilket rum den utförs kan bidra 

till att den får olika betydelser. Tolkningen av rörelser kan få olika betydelser i olika 

sammanhang (ibid s. 296). Olika synsätt på rörelse och rörelselärande kan förklaras utefter 

dessa tre begrepp, där kroppslig kompetens innebär att individer förstår rörelser ur dessa 

perspektiv (ibid s. 301). Den praktiska kunskapen att röra sig på olika sätt förknippas ofta 

med individers motoriska kvalitéer. Dessa skulle kunna kallas kroppsliga kvalitéer (Barker et 

al 2017).   

 

I fortsättningen kommer Barker och kollegors (2017) fyra perspektiv på rörelselärande 

motoriska rörelser, neurobiologiska rörelser, instinktiva rörelser och rörelser som 

förkroppsligas att användas för att ordna de studier om rörelselärande som vi själva har gått 

igenom. I undervisningen i skolan kan rörelser studeras på olika sätt och med olika 

utgångspunkter. Motorik, biomekanik, instinktiva rörelser och förkroppsligande av rörelser är 

några utgångspunkter som beskrivs, diskuteras och används för att vidare reda ut vad 

idrottslärare bör veta om rörelsebegreppet och hur de påverkar undervisningen. De spänningar 

som finns mellan de ovanstående utgångspunkterna bidrar vidare till att skolors 

utbildningspraktik utmanas. Detta eftersom det finns markanta skillnader mellan de olika 

utgångspunkterna (s.5), skillnader som ställer till det för lärare i undervisningen, speciellt om 

de olika synsätten på rörelse enskilt präglar lärares undervisning och rörelseaktiviteter.  

 



9 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.1 Motorik   

Motorik är ett av perspektiven för att förstå hur människor lär sig rörelser. Perspektivet kan 

förklaras genom att individer utvecklas från basen, alltså från den primära rörelsen, vilken 

sedan förfinas och utvecklas över tid. En grundläggande teknik utvecklas med tiden till mer 

specifika färdigheter. Progressionen som bygger ”en god motorik” baseras på hur elever 

hanterar den information de tar till sig vid ett inlärningstillfälle i processen att utveckla sin 

motorik (Barker et al 2017, s. 6).  Motorik är ett resultat av samspelet mellan kroppens olika 

delar som gör rörelsen fysiologiskt möjlig (Jagtøien et al 2002, s. 60). Begreppet motorik står 

för människans rörelsemönster samt rörelseförmåga. Motorik infattar olika system av 

hjärnfunktioner på olika nivåer, men även hur människors rörelser lärs in och utvecklas. I 

slutet av 1800-talet började människans motorik anses som ett särskilt forskningsområde 

innefattande två forskningsdiscipliner, en neurofysiologisk och en beteendevetenskaplig. Den 

pedagogiska forskningen, alltså den mer beteendevetenskapliga ligger på ett mer 

övergripande plan, där rörelsen blir ett medel inom lek och motorisk träning, som i sin tur 

skapar en påverkanssituation för barnets motoriska utveckling (Ericsson 2003, s. 20).  

Forskning om människans motoriska utveckling är omfattande. Den visar att olika motoriska 

färdigheter följer ett övergripande mönster som är desamma för alla. Varje individ har sin 

individuella inlärningsprocess, där kroppen är ett viktigt verktyg i barnens lek. När barnet har 

tillit till sin rörelseförmåga och kontroll på sin kropp blir leken lättare att delta i. Betydelsen 

av att behärska de grundläggande fysiska färdigheterna är stor med avseende på barnets 

utveckling samt förmåga till att leka (Grindberg & Jagtoien 2000, s. 83).  

 

Flera faktorer spelar in på den motoriska utvecklingen beroende på hur snabbt och på vilket 

sätt man som individ passerar de olika utvecklingsstadierna inom motorik. Miljön är en 

betydelsefull faktor men det finns även psykiska och fysiska faktorer som påverkar den 

motoriska utvecklingen. Det krävs vidare en neurologisk och fysiologisk mognad för att en 

individ ska kunna genomföra vissa rörelser, en generell mognad som går hand i hand med 

rörelseutvecklingen. De fysiska förutsättningarna, som är en strukturell grund, och summan 
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av rörelseerfarenheter utgör den funktionella grund som är central för den motoriska 

utvecklingen. Dessa är beroende av varandra då strukturen är en förutsättning för funktionen 

(Grindberg & Jagtoien 2000, s. 32 f).  

 

Studier visar att elevers motorik förbättras när de får ökad fysisk aktivitet och motorisk 

träning. Elevers motorik är påverkbar och undervisningen de tar till sig i skolan har stor 

betydelse för utvecklingen av motoriken. Idrottslärares kunskaper om motorisk utveckling har 

i sammanhanget också betydelse för den motoriska utvecklingen. Detta genom att elevers 

utveckling stimuleras olika beroende på lektionsinnehållet (Ericsson 2003, s. 179). Nyligen 

skapades ett observationsunderlag som syftar till att se hur barn klarar av de rörelsekrav som 

de står inför på fritiden och i skolan (Tidén 2016, s. 32). Detta för att tidigare studier har 

påvisat att barn med en utvecklad fysik och motorik klarar sig bättre. De blir lättare 

accepterade och får en högre status i olika grupper i jämförelse med andra barn (Nyberg & 

Tidén 2006, s. 33).   

  

1.3.1.2 Neurobiologisk rörelse  

Det andra perspektivet benämns neurobiologisk rörelse. Individer ses inom det här 

perspektivet som komplexa biologiska organismer. I lärandet av rörelser är dessa organismer 

begränsade utifrån uppgiften, prestationens karaktär och den miljö vari rörelsen sker. 

Rörelserna kan definieras som neurobiologiska system och om miljön och uppgiften är 

strukturerad på rätt sätt kommer individen kunna genomföra sina rörelser på rätt sätt (Barker 

et al 2017, s. 7).   

 

Samspelet som sätter igång och styr rörelserna mellan hjärna, nerver och muskler kallas 

neuromotorik (Jagtøien et al 2002, s. 61). En motorisk handlingskedja består av olika nivåer. 

Perceptionsfasen, som är den första nivån, innefattar hjärnan. Information som skickas från 

våra sinnesorgan tolkas av hjärnan och den reagerar i sin tur på sinnesintrycken. Dessa 

omsätts till en motorisk idé som ger en kroppsföreställning som till exempel 
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kroppsuppfattning. Vid nästa plan skapar hjärnan en bild av de rörelser som ska genomföras 

omedvetet och där sätts rörelsemönster samman. En motorisk planering står för 

genomförande samt sänder impulser till musklerna som ska arbeta. För att den motoriska 

planeringen ska fungera behövs det en fungerande kroppsuppfattning och att rörelser som att 

gå, hoppa och springa är automatiserade. Nästa nivå är genomförandet och här är vissa 

rörelser passiva medan andra är aktiva. Koordination är en aktiv impuls som inte är medfödd, 

den utvecklas i det centrala nervsystemet och innebär en automatisering av rörelsemönster. 

För att en rörelse ska bli automatiserad behöver rörelsen läras in, upprepas och återigen 

upprepas. Det medför att det blir lättare att lära sig nya rörelser som liknar varandra om fler 

rörelser redan är inlärda (Ericsson 2003, s. 20 f). Motorisk träning kan bidra till en kognitiv 

inlärning genom att nervsystemets struktur och funktioner förändras vid motorisk träning. 

Samma delar i hjärnan som stimuleras vid inlärning av komplicerade rörelsemönster 

stimuleras även vid problemlösning och kognitiv inlärning (Ericsson 2003, s. 48).  

  

1.3.1.3 Instinktiva rörelser  

Det tredje perspektivet på rörelselärande kallas instinktiva rörelser. Utifrån det här 

perspektivet lär sig barn om de får tillfälle att röra sig och utöva de grovmotoriska 

grundformerna, som att gå, krypa eller hoppa. En instinktiv rörelse är en rörelse som speciellt 

barn ägnar sig åt även utan undervisning och instruktion. Under en lektion i idrott och hälsa 

ska lärare främja, men även ge barn möjlighet att utveckla dessa rörelser i sin egen takt. 

Tillsammans med rörelser som att springa eller hoppa förbättras även barnens flexibilitet, 

styrka och muskulatur. Ur ett holistiskt perspektiv utvecklar barnet sin rörelseförmåga medan 

det även utforskar sig själv genom rörelse (Barker 2017, s. 8).  

Ett barn använder sig utav en rad olika rörelser för att utveckla olika rörelsefärdigheter. 

Rörelserna kan genomföras med olika hastighet, stabilitet, kraft och rytm. De påverkas även 

av att olika kroppsdelar rör sig i förhållande till varandra. En och samma rörelsefärdighet kan 

genomföras på olika sätt beroende på vem som gör den och var den sker. En individ som går 

på en isig trottoar rör sig annorlunda jämfört med en individ som går på ett stabilt golv. I det 
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här sammanhanget blir miljön den faktor som spelar in om det är lättare eller svårare att 

genomföra rörelsen (Tidén 2016, s. 43 f.)  

1.3.1.4 Förkroppsligande av rörelser  

Det fjärde perspektivet på rörelselärande består av att individer dels upptäcker olika sätt att 

röra sig, som är främmande för dem. Dels hur det känns att röra sig på nya sätt. Det betyder 

att rörelser kan betyda olika saker inom samma process. Beroende på rörelsebakgrunden beter 

sig olika individer på olika sätt för att ta sig an nya rörelser (Barker et al 2017, s. 9 f.)   

  

Det psykologiska förklaringsperspektivet beskriver barns upplevelser av sig själva. Barns 

självbild och självförtroende är något som utvecklas succesivt. Motivation, kommunikation 

och social kompetens är några av de psykiska förändringar som kan utvecklas med deltagande 

i rörelseaktiviteter. Detsamma gäller den inre dialogen, koncentrationsförmågan och 

självbilden hos barn, men även deras självförtroende och generella livskvalité (Ericsson 2003, 

s. 49).  

  

Den estetiska dimensionen i idrottsämnet kommer ibland i skymundan. Lärare nämner ofta 

rörelseflyt och möte med naturen när de talar om rörelseglädje (Meckbach & Söderström 

2002, s. 258). Upplevelsen eller känslan av rörelser, en typ av tyst kunskap, kan vara så 

självklar att den inte formuleras vid reflektioner, men det är värdefulla kunskaper för lärande 

och undervisning i och genom kroppsrörelse. Speciellt om undervisningen ska bidra till att 

utveckla elevers kunskaper, för att de ska utvecklas till att bli unga samhällsmedborgare (ibid 

s. 259). Inifrånperspektiv på estetik är utövarens upplevelser av rörelserna. Dagens 

undervisning innebär bland annat att forma eleven, för att eleven ska “hitta sig själv”. 

Tidigare har det varit hemmets uppgift, men är numera även ett av skolans uppdrag. Känslor 

och erfarenheter har fått utrymme i skolan för att eleven ska inneha djupare kunskaper om sig 

själv och omgivningen. När, var och hur barn lär har förändrats med tiden, detta för att 

kunskapsbegreppet har vidgats (ibid s. 262). Rörelseträning och sensomotoriska aktiviteter 

ger individer kunskaper om sinnen, känslor, föreställnings- och fantasiliv hos sig själva och 

andra. Kroppen kan i den här bemärkelsen ses som en bas eller ett redskap för rörelser. 
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Utefter detta ska idrottslärare ge elever en bredd av aktiviteter, även med sensomotorisk 

träning, för att de ska få möjlighet att uppleva kroppen som en helhet. Studier visar att barn 

med övervikt eller icke rörelseaktiva barn gärna deltar i aktiviteter med musik och rörelse, 

däremot ogärna i aktiviteter med inslag av tävlingsmoment (ibid s. 267).  

 

Ravn (2001) menar att kroppen inte endast är något man har utan även något man är och 

kroppen man har är både utlämnad och hänvisad till denna värld. Att undersöka, arbeta med 

och uppleva olika rörelsemöjligheter och uttryck är i fokus (ibid s. 21). Helhetssynen på 

rörelser innebär att de är djupt sammanhörande med det kulturella och sociala sammanhanget. 

Rörelsen har en bindande relation både med människan som rör sig och den omgivning som 

människan befinner sig i (ibid s. 36 f). Dessa studier belyser ytterligare en aspekt på rörelse 

och hur rörelselärande kan gå till.  

 

1.3.2 Rörelser av komplex karaktär  

För att reda ut vad rörelser av komplex karaktär kan tänkas vara skulle de kunna sättas i ett 

annat sammanhang. En rörelse kan liknas vid en organism som enligt Davids et al (2008) 

karaktäriseras av gener, längd, vikt, muskler/fett, bildningsförmåga av synapser i hjärnan, 

kognition, motivation och känslor. Det finns även miljömässiga begränsningar som innebär 

fysiska och sociala variabler i naturen som solljus, temperatur eller höjd över havet. Men det 

kan även vara sociala förhållanden som support från familjen, vänner, sociala förväntningar, 

värderingar och kulturella normer. Uppgiftens begränsningar påverkas av prestation men 

inkluderar uppgiftens mål och specifika regler som kan associeras till aktiviteten samt 

aktivitetens relaterade faktorer som planer och linjemarkeringar (ibid s. 40 f).  

  

För att kunna reda ut olika rörelsefärdigheter och dess svårighetsgrad i samband med 

rörelseutveckling kan dessa klassificeras. Vilka muskler som är inblandade i rörelsen är en 

klassificering där grovmotorik handlar om stora muskelgrupper som till exempel att gå eller 

springa, medan finmotorik handlar om mindre muskelgrupper som är mer precisa rörelser. Ett 

kontinuum, en skala mellan öppna och slutna rörelsefärdigheter, kan användas för att urskilja 
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olika typer av rörelsefärdigheter. Öppna färdigheter sker i samverkan med andra individer och 

miljön är föränderlig, medan slutna färdigheter betyder att man själv kan bestämma när 

rörelsen ska genomföras samt att miljön är oföränderlig. Enligt Tidén (2016) har 

fysioterapeuten Gentile utvecklat en tvådimensionell taxonomi där teorin med öppna och 

slutna färdigheter utgör grunden, men i denna teori är även underlagets struktur av vikt när 

man genomför en rörelse. Taxonomin resulterar i 16 olika klassificeringar av 

rörelsefärdigheter där den första dimensionen handlar om att individen är stilla eller i rörelse 

samt om några föremål används eller inte. Den andra dimensionen handlar om hur underlaget 

ser ut och den miljö där rörelsen genomförs. I denna taxonomi blir det mer komplext ifall 

rörelser innehåller både grov- och finmotorik samt omfattar många kroppssegment och är 

öppna (Tidén 2016, s. 44 f).  

  

I undervisningen i idrott och hälsa innebär en rörelse av komplex karaktär en motorisk och 

kroppslig kontroll samt en skickligt utförd rörelse. Men även hur den utvecklas kan förklaras 

genom att olika typer av rörelser identifieras och beskrivs. De enkla och grundläggande 

rörelserna som att gå, krypa eller hoppa kan bli mer komplexa om de kombineras med 

rörelser som att kasta, fånga och träffa men även med statisk eller dynamisk balans. 

Sammansatta motoriska grundformer omnämns i kursplanen för ämnet idrott och hälsa för 

årskurs 1-3. De sammansatta rörelserna omnämns även i årskurs 4-6 och i årskurs 7-9 

återfinns de komplexa rörelserna. (Skolverket 2011e). De komplexa rörelserna ska eleverna 

även utveckla på gymnasiet enligt Lgy 11 (Skolverket 2011b). Dessa komplexa rörelser kan 

förklaras som en kombination av de grundläggande och mer sammansatta rörelserna 

(Gallanue & Ozmun 1998). Ett sätt att förklara komplexiteten i en rörelse är när elever 

genomför rörelserna av komplex karaktär automatiskt, vid upprepade tillfällen. För att testa 

om eleverna kan genomföra dessa rörelser i komplexa situationer skulle de kunna sättas i ett 

sammanhang exempelvis matchsituationer (Barker et al 2017, s. 6).  

 

Det finns en stor mängd motoriktester som handlar om mätning av yngre barns rörelser, men 

det finns få verktyg för att bedöma äldre barns och ungdomars rörelser, särskilt komplexa 

rörelser (Tidén 2016, s. 36). Bedömningsverktyg som tar hänsyn till individens 
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rörelseutveckling är en bristvara. Det har påtalats att det behövs fler kvalitativa tester som 

syftar till att bedöma rörelser av komplex karaktär. Det behövs tester som är inriktade mot 

äldre åldrar och det behövs även mer kunskap om hur komplexa rörelser och en mer 

utvecklad rörelseförmåga kan bedömas kvalitativt (ibid s. 37).   

 

1.3.3 Forskning om rörelsebegreppet i skolan  

I skolan har målet med rörelse i undervisningen samt vilka rörelser som ska utvecklas ändrats 

med åren, men att utveckla rörelseförmågor har varit med i skolundervisningen från 1842 då 

folkskolan uppkom (Tidén 2016, s. 20 f). Det är viktigt att alla elever får en möjlighet att 

utveckla den allsidiga rörelseförmågan, och behärska de grovmotoriska grundformerna. Har 

elever en bred rörelserepertoar får idrott och lek en annan betydelse för hur den upplevs och 

uppskattas (Nyberg & Tidén 2012, s. 70). Barn och ungdomar tycker om att lära sig nya 

rörelser, de har ett stort rörelsebehov. I ämnet idrott och hälsa får elever chans att utveckla 

motorik och utveckla sin rörelserepertoar. I takt med att rörelseförmågan utvecklas finns det 

även möjlighet att känna trygghet och tillit till den egna kroppen (Nyberg & Tidén 2006, s. 

16). Den nya läroplanen Lgy 11 bidrar med nya perspektiv för att lärare ska kunna utveckla 

elevernas rörelseförmåga. Larsson et al (2016) tar upp att det socialkonstruktivistiska 

perspektivet på lärandet i idrott och hälsa introducerats, där fokus är att utveckla elevernas 

rörelseförmåga. Det handlar om att kombinera den allmänna hälsodiskursen, som i dagsläget 

är högaktuell, med idrottsdiskurser för att nå värdet med att bedriva undervisning där eleverna 

är fysiskt aktiva (s.3). Forskning angående rörelseförmåga krävs för att rörelsebegreppet och 

de olika perspektiven ska passa in i läroplanen för idrott och hälsa samt dess policy. I 

dagsläget får inte alla perspektiv samma utrymme i undervisningen i idrott och hälsa. Synen 

på kroppslig förmåga kommer möjligtvis se annorlunda ut i framtiden. I dagsläget passar inte 

alla perspektiv in lika bra i läroplanen (Barker et al 2017, s. 10).   

  

Larsson et al (2016) beskriver att den kroppsliga förmågan kommer i skymundan vid 

undervisning och bedömning. Speciellt efter införandet av den nya läroplanen där bedömning 

av kunskaper och lärande är i fokus. 2011 trädde de nya läroplanerna Lgr 11 och Lgy 11 i 
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kraft, vilket ledde till en förändring i skolans kunskapskrav. Detta medförde ökade krav på 

lärare att utveckla ett gemensamt yrkesspråk. När den nya läroplanen kom var det många 

gymnasielärare som hade frågor kring följande kunskapskrav ”Eleven kan med säkerhet och 

med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga 

förmågan” (Skolverket 2011b). Det uppstod diskussioner bland lärarna i studien kring 

progressionsordet ”med säkerhet” men även betydelsen av ”goda rörelsekvalitéer” samt ”den 

kroppsliga förmågan” (Larsson et al 2016, s. 117).   

 

Förmågor är centralt för den nuvarande läroplanen. Lärarna förväntas utforma undervisningen 

på så sätt att elever kan utveckla specifika förmågor och dessa förmågor bedöms och ligger 

som grund för betygsättningen. Det betyder att lärarna med ord måste kunna beskriva och 

förklara kunskapskrav och förmågor för eleverna (Nyberg & Larsson 2016, s. 47). Samtidigt 

beskriver lärare att de har begränsat med tid och är rädda för att ge eleverna konstruktiv kritik 

som i sin tur utvecklar elevernas kroppsliga förmåga. Många lärare bedriver istället en 

undervisning där det omtalade “smörgåsbordet” används för att genomföra ett brett utbud av 

aktiviteter. Eleverna förväntas vara fysiskt aktiva i en så stor utsträckning som möjligt. 

Kunskap och lärande för den kroppsliga förmågan blir ofta sekundärt (Larsson et al 2016, s. 

10). Det råder oenigheter om hur lärare resonerar kring ämnet och vilka kunskaper eleverna 

ska utveckla och lära sig. Det kanske krävs nya synsätt för att den kroppsliga förmågan ska 

kunna anpassas till läroplanen (ibid s. 11).  

 

1.3.4 Sammanfattning av tidigare forskning   

Sammanfattningsvis tyder tidigare forskning på att rörelse är ett minst sagt brett begrepp och 

det behövs mer än ett perspektiv för att förstå rörelser och dess hela komplexitet. För att förstå 

begreppet på olika sätt kan en tolkningsbredd vara till hjälp. Ett sätt att se på rörelser tar 

Larsson och Fagrell (2010) upp genom funktion, upplevelse och betydelse. Tolkningen av 

rörelser kan få olika betydelser i olika sammanhang beroende på vilka människorna är.  
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Barker och kollegor (2017) tar upp fyra perspektiv på rörelselärande vilka är motoriska 

rörelser, neurobiologiska rörelser, instinktiva rörelser och rörelser som förkroppsligas. 

Motorik som är det första perspektivet står för människans rörelsemönster och innefattar olika 

system av hjärnfunktioner. Motorik står även för hur människors rörelser lärs in och utvecklas 

(Ericsson 2003, s. 20). Därav är motorik ett resultat av samspelet mellan kroppens olika delar 

som gör rörelsen fysiologiskt möjlig (Jagtøien et al 2002, s. 60). Miljön är en betydelsefull 

faktor men det finns även psykiska och fysiska faktorer som påverkar den motoriska 

utvecklingen (Grindberg & Jagtoien 2000, s. 32). Det andra perspektivet, neurobiologiska 

rörelser förklaras genom det samspel som sätter igång och styr rörelser mellan hjärna, nerver 

och muskler (Jagtøien et al 2002, s. 61). Instinktiva rörelser, som är det tredje perspektivet, 

innebär de rörelser som människor ägnar sig åt även utan undervisning och instruktion 

(Barker 2017, s. 8). Det fjärde perspektivet på rörelselärande som Barker tar upp är det 

förkroppsligande vilket består av att individer dels upptäcker olika sätt att röra sig, som är 

främmande för dem, men också hur det känns att röra sig på nya sätt. Det betyder att rörelser 

kan betyda olika saker inom samma process. Beroende på rörelsebakgrunden beter sig olika 

individer på olika sätt för att ta sig an nya rörelser (Barker et al 2017 s. 9 f).   

 

När det kommer till undervisningen i ämnet idrott och hälsa innebär en rörelse av komplex 

karaktär en motorisk och kroppslig kontroll samt en skickligt utförd rörelse. En komplex 

rörelse innefattar även hur den utvecklas och kan förklaras genom att olika typer av rörelser 

identifieras och beskrivs. En rörelse blir komplex när den kombineras med rörelser som att 

kasta och fånga. Sammansatta motoriska grundformer omnämns i kursplanen för ämnet idrott 

och hälsa för årskurs 1-3. De sammansatta rörelserna omnämns även i årskurs 4-6 och i 

årskurs 7-9 återfinns de komplexa rörelserna (Skolverket 2011e). De komplexa rörelserna ska 

eleverna även utveckla på gymnasiet enligt Lgy 11 (Skolverket 2011b). Allsidig kroppslig 

förmåga omfattar grovmotoriska grundformer och kombinationsmotorik (Nyberg & Tidén 

2012, s. 70 f.). En förutsättning för allsidig rörelseförmåga är alltså att behärska de 

grovmotoriska grundformerna. Att utveckla den allsidiga rörelseförmågan är något som står 

med i kursplanen för ämnet idrott och hälsa. Det är viktigt att alla elever får möjlighet att 
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utveckla den allsidiga rörelseförmågan och den allsidiga rörelseförmågan utgör en viktig 

grund i ämnet idrott och hälsa (ibid s. 70 f).  

 

Eftersom förmågor är centralt för den nuvarande läroplanen förväntas lärarna utforma 

undervisningen på så sätt att elever kan utveckla specifika förmågor och dessa förmågor 

bedöms och ligger som grund för betygsättningen. Det betyder att lärarna med ord måste 

kunna beskriva och förklara kunskapskrav och förmågor för eleverna (Nyberg & Larsson 

2016, s. 47).  Det blir problematiskt då Larsson et al (2016) beskriver att den kroppsliga 

förmågan kommer i skymundan vid undervisning och bedömning. Speciellt efter införandet 

av den nya läroplanen där bedömning av kunskaper och lärande är i fokus och många 

gymnasielärare som hade frågor kring de olika kunskapskraven (ibid s. 117). Då det råder 

oenigheter om hur lärare resonerar kring ämnet och vilka kunskaper eleverna ska utveckla och 

lära sig kanske det krävs nya sätt att se på kroppslig förmåga för att den ska anpassas till 

läroplanen (ibid s. 11).  

1.4 Teoribildning 

1.4.1 Läroplansteori  

Projektet tar sin utgångspunkt i läroplanen. Projektets frågeställningar grundas i 

kunskapskravet “eleven kan med säkerhet och goda rörelsekvalitéer genomföra en bredd av 

aktiviteter, även av komplex karaktär som utvecklar den kroppsliga förmågan” (Skolverket 

2011b).  Läroplanen visar det innehåll som valts ut och ses därför som den giltiga kunskapen. 

Läroplansteori fokuserar förhållandet mellan läroplan och uttolkning och realisering av 

densamma. Den belyser även vilka mekanismer som verkar på olika nivåer i systemet, där 

visst innehåll lyfts fram medan annat får stå tillbaka. Vad som anses som den giltiga och 

betydelsefulla kunskapen är en central faktor för vilka elever som blir framgångsrika i skolan. 

Genom att ändra i stoffurvalet, alltså det innehåll som finns i läroplanen, sker det 

förskjutningar i framgång mellan elever. En stoffurvalsprincip innefattar elevernas olika 

utvecklingszoner. Dessa utvecklingszoner handlar om att göra det lättare för en elev att lära 

sig något nytt i förhållande till något som redan är bekant för eleven. Lärandet sker där det 
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kända möter det okända enligt Vygotskys princip (Linde 2012, s. 100). En god lärare bör 

vidare kunna hjälpa eleven genom att variera undervisningsformerna vid nytt stoff för att 

bidra till lärande (ibid s.101).  

Enligt Linde (2012) handlar läroplansteori om hur läroplanen skapas, tolkas och används i 

praktiken. Inom läroplansteori har Linde valt att dela in skolsystemet i tre olika arenor, vilka 

är formulering av läroplaner, transformering av läroplaner och realisering av läroplaner (ibid 

s.64). På formuleringsarenan avgörs undervisningens innehåll och där skrivs läroplanen (ibid 

s.23). På transformeringsarenan sker uttolkningar av formuleringar som uttrycks på 

formuleringsarenan. Transformeringsarenan handlar om hur läroplanen tolkas och överförs 

till planering av undervisning i skolan. En lärares repertoar är en del som styr 

transformeringen och vad för erfarenheter och kunskaper en lärare har får betydelse för hur 

undervisningen bedrivs och läggs upp, samt vad eleverna får göra under lektionerna (ibid s. 

55 ff). På realiseringsarenan genomförs den konkreta undervisningen utav lärare (ibid s. 73). 

Främst realiseringsarenan är av betydelse för vårt projekt då eleverna samtalar om upplevelser 

av rörelser av komplex karaktär i undervisningen samt hur olika rörelsekvalitéer enligt dem 

kan skiljas åt.  

1.4.2 Bourdieus tre nyckelbegrepp  

Vi har även valt att ha med Bourdieus tre nyckelbegrepp som är kapital, fält och habitus som 

teoretiska utgångspunkter. Enligt Swartz (2002, s. 656) framhåller Bourdieu att det inte går att 

med endast ett begrepp att redogöra för hur människor agerar, men begreppen tillsammans 

skapar en grund för förståelse av människors handlingar. Vi anser att dessa begrepp är 

betydande för hur elevers bakgrund och tidigare erfarenheter påverkar deras uppfattning kring 

ämnet idrott och hälsa.  

   

Kapital står för värden, tillgångar eller resurser och kan vara antingen av symbolisk eller av 

ekonomisk art. Det som intresserat Bourdieu mest är symboliskt kapital och det kan betraktas 

som det mest grundläggande begreppet i Bourdieus sociologi. Symboliskt kapital används för 

att fånga in förhållandet att vissa människor eller institutioner erhåller tilltro, anseende och 
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prestige. Symboliskt kapital är det som av sociala grupper igenkänns som värdefullt och av 

värde (Broady 1990, s. 169). I skolans sammanhang kan ett exempel vara att vissa elever 

anses ha ett högre symboliskt kapital än andra elever då de har tillgångar som värdesätts av 

lärare. Lärarna har en förmåga att peka ut bestämda elever som begåvade, till exempel elever 

med kulturellt kapital och språkbehärskning. Dock är det viktigt är att inte jämföra symboliskt 

kapital med teknisk kompetens (ibid s. 170).  

   

Ett socialt fält förekommer när en avgränsad grupp av människor och institutioner strider om 

något som är gemensamt för dem, att uppnå ett symboliskt kapital som uppfattas som 

värdefullt av flertalet (Broady 1990, s. 266). Fältet i det här fallet är ämnet idrott och hälsa, 

och det kan vara uppdelat i olika aktiviteter. En individ eller en grupp personer kan tillhöra 

flera fält (ibid s. 270). Det går att omvandla sitt kapital för att det ska lämpa sig till ett annat 

fält för få tillgång till fler fält (ibid s. 273). Ett exempel är att ha förmågan att slå ett 

forehandslag är lika gångbart i en tennisklubbs verksamhet som på en lektion i idrott och 

hälsa.  

   

Habitus bygger enligt Bourdieu på att en individs tidigare erfarenheter är styrande för 

föreställningar, förmågor och handlingar (Engström 2012, s. 42). Habitus är ett system av 

dispositioner som gör det möjligt för människor att orientera sig i omvärlden, göra den 

begriplig samt agera i helt nya situationer. Ett uttryck för ens personliga habitus är bland 

annat hur man går, smak för olika aktiviteter, hur man talar och vilket socialt utrymme som 

man anser sig vara berättigad till (ibid s. 43). Resultatet av handlingar som människor utför är 

resultatet av deras vilja och förmåga som är relaterade till deras habitus (ibid s. 45). Elevernas 

habitus påverkas av vad de har för fritidsintressen. Om en elev tränar fotboll på fritiden 

kommer eleven att få så kallat fotbollshabitus (Broady 1990, s. 228 f).  

Begreppen habitus och kapital är kopplade till varandra. Habitus kan visa sig som en form av 

kapital. Alla människor har ett habitus, men det skiljer sig i olika grupper vad som värdesätts 

som ett högre habitus än andra (ibid s. 228 f). Om det upplevs att en elev har ett högt kapital 

beror det på vilket fält en elev befinner sig i.  
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Dessa begrepp har betydelse för vårt projekt då elevers olika bakgrund och erfarenheter 

speglar hur deras uppfattning för ämnet idrott och hälsa, samt hur de uppfattar komplexa 

rörelser.  

  

2. Metod  

I detta avsnitt redogörs det för projektets metod. Vidare presenteras vilket urval som gjorts, 

genomförande, val av metod, giltighet och tillförlitlighet, etiska överväganden samt 

analysmetod. Studien har en kvalitativ forskningsansats med intervjuer.  

 

2.1 Urval  

Vi valde att kontakta en gymnasieskola med stor tillgång till hallar och elever som läser 

idrottsprofil. Detta gjordes utefter ett så kallat bekvämlighets- eller tillgänglighetsurval som är 

ett enkelt, effektivt och ekonomiskt sätt att få tag på deltagare till en undersökning på ett 

snabbt sätt (Hassmén & Hassmén 2008, s. 109). För att få ut den sannolikt bästa 

informationen utifrån studiens syfte frågade vi idrottsläraren om denne kunde välja ut tre 

elever till de kommande intervjuerna. Det kallas för ett handplockat urval (ibid s. 110). Då 

idrottsläraren känner eleverna väl valde hen ut tre elever som ansågs kunna tillföra svar av 

vikt för projektet. Ytterligare en elev som blev kvar efter lektionen tillsammans med de av 

läraren utvalda elever tillfrågades av oss om denne ville ställa upp på intervjuerna. Därför 

består gruppen av fyra stycken elever som intervjuades vid tre tillfällen i samband med 

genomförd lektion.  

   

2.2 Genomförande  

Vi startade med att klargöra syftet med projektet, därefter kontaktades en gymnasieskola i 

södra Stockholm där vi förklarade vår intention med projektet i ett informationsbrev (se 

bilaga 2). Vår önskan var att få genomföra tre lektioner med en klass och därefter ha tre 

efterföljande intervjuer med en liten grupp elever. Vi fick svar från läraren på den kontaktade 
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skolan förhållandevis snabbt. Därefter bestämdes ett datum för att träffa läraren samt att 

berätta om vårt upplägg mer specifikt för eleverna i klassen.  

 

I projektet var syftet att skapa lektioner där den valda klassen fick genomföra olika typer av 

rörelser av komplex karaktär. Vi har själva valt lektionernas innehåll och även undervisat 

eleverna i projektet. Projektet har innehållit tre lektioner som vi har skapat och undervisat i 

med olika teman. Första lektionen var en bollspelslektion med handboll och innebandy. Den 

andra lektionen var en ninjabana och den tredje innehöll rörelser till musik. Under 

bollspelslektionen (se bilaga 4) genomfördes rörelserna ta emot passning, dribbla/driva, 

passa så att bollen når en medspelare, skjuta och träffa mål, kommunikation med medspelare 

samt spelbar position. Detta i både en uppvärmningsövning, i olika stationer samt i ett spel. 

Till den andra lektionen, som var en ninjabana (se bilaga 5), genomfördes rörelser som bygga 

tak, ”underbarr” och en rörelseföljd som innefattar hopp i trampett-fånga ringa-svinga sig-

landa. Under den sista lektionen, som bestod av rörelser till dans, genomförde eleverna två 

olika stegkombinationer (se bilaga 6) i takt till musik och i samspel med andra i hela dansen.    

 

 

2.3 Intervjuer  

För att synliggöra elevers syn på komplexa rörelser har en gymnasieklass valts ut för att 

genomföra tre lektioner med tre efterföljande intervjuer med fyra elever.  

Då intervjuerna syftar till att ta reda på hur elever upplever rörelser, specifikt de av komplex 

karaktär, har semistrukturerade intervjuer använts. Inför intervjuerna har teman valts för att 

svara på projektets frågeställningar samt för att skapa en diskussion. Det ger eleverna frihet 

att utforma svaren då intervjuare och intervjupersoner tillsammans är medskapare i ett samtal 

i en kvalitativ intervju (Patel & Davidson 2011, s. 82).  

 

Syftet med att ha intervjuer är att få eleverna att språkliggöra rörelser, med termer och uttryck 

angående rörelseekonomi, balans, koordination och rytm. Vi valde att visa klipp under 
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intervjuerna på utvalda rörelser under samtliga lektioner för att eleverna skulle få något 

konkret att tala om, särskilt hur eleverna upplever rörelser av komplex karaktär. Det blir extra 

tydligt för eleverna som fick utföra rörelserna under de tre lektionerna för att sedan se samma 

rörelse på film. Vi skapade även ett papper med ord som beskriver rörelser på olika sätt som 

eleverna hade som hjälp när de tittade på klippen med rörelserna (se bilaga 10). Klippen som 

visades för eleverna under intervjuerna var sedan tidigare inspelade av oss med hjälp av 

studiekamrater. Eleverna blev inte filmade och är inte med i någon av de visade videoklippen. 

 

Fokusgrupper genomfördes med de fyra eleverna. En fokusgrupp är en forskningsteknik där 

data samlas in genom gruppinteraktion (Wibeck 2010, s. 25). Att använda fokusgrupper som 

metod ger djup och kontext som forskaren behöver för att fördjupa sin förståelse av vad som 

ligger bakom människors tankar och erfarenheter (ibid s. 149). En fördel med att använda sig 

utav fokusgrupper är att man kan dra nytta av den interaktion som skapas mellan eleverna, 

genom att studera hur de förhåller sig till och gemensamt skapar mening åt det som diskuteras 

(ibid s. 150). En nackdel med fokusgrupper är att det finns en risk att vissa dominanta elever 

tar över diskussionen gentemot de som är mer tillbakadragna. Det är även svårt att veta innan 

hur stor förmåga eleverna har att utrycka sig om ämnet som diskuteras (ibid s. 152).  

Eftersom det går att ställa följdfrågor under en intervju är risken liten att frågorna misstolkas 

och skulle det vara något som är svårt att förstå kan intervjuaren förtydliga det under intervjun 

(Körner & Wahlgren 2002, s. 24). Vidare bör intervjuarens frågor vara enkla och korta (Kvale 

& Brinkmann 2014, s. 176). En nackdel med intervjuer är att den som intervjuar kan påverka 

respondenterna genom sitt sätt att ställa frågor (Körner & Wahlgren 2002, s. 24). Det är av 

vikt att ett samarbetsvilligt klimat skapas under intervjuerna och att eleverna får känna sig 

viktiga och får tala till punkt (Olsson & Sörensen 2011, s. 132). Under intervjutillfällena är 

det även viktigt att den personliga integriteten upprätthålls och att eleverna inte känner sig 

utlämnande (Dahmström 2011, s. 418).  

 

Vi märkte efter första gruppintervjun att eleverna pratade olika mycket och för att motverka 

det i nästkommande intervjuer ställde vi mer direkta frågor till var och en av eleverna för att 
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ge alla möjlighet att prata. Frågeställningarna kom att förändras något då vi fått en bred bild 

av vad eleverna kan vid första intervjutillfället, dock var frågorna kopplade till projektets 

frågeställningar. Vi kunde även på ett mer lättsamt sätt få fram mer djupgående synpunkter 

genom att ställa följdfrågor. Eleverna fick även möjlighet att bygga vidare på varandras 

åsikter och uppfattningar. Då vi hade samma elevgrupp vid samtliga intervjuer bidrog det till 

att efterföljande intervjuer blev mer djupgående. De tre intervjuerna tog mellan 30 och 35 

minuter och vi såg till att varje elev fick tala till punkt. Även då allt som nämndes inte var 

väsentligt för projektet.   

 

Intervjuerna spelades in på en mobil eftersom det annars är lätt att missa något som sägs om 

man samtidigt ska dokumentera under samtalen, speciellt då fokusgrupper användes. De 

elever som valdes ut till interjuver tillfrågades givetvis om tillstånd att använda ljudinspelning 

(Patel & Davidson 2011, s. 74). 

  

2.4 Analysmetod  

En fenomenologisk analysmetod har valts till projektet för att analysera data. Det innebär att 

forskaren utefter sammanhanget kartlägger och analyserar uttryck för att få information om 

enskilda människors upplevelser av ett visst fenomen (Fejes & Thornberg 2015, s. 148). 

Frågeställningarna är breda och öppna eftersom syftet är att få fram individers personliga 

upplevelser av deras sociala värld. Metoden är användbar för vår studie då vi vill få fram 

elevers mer eller mindre komplext upplevda skeenden i olika processer (ibid s.150).  

 

Med fenomen menas ”det som framträder ” och ”det som visar sig”. Femenologi står för läran 

om vad som visar sig i medvetandet hos människor (Stensmo 2002, s. 106). Metoden 

genererar en ideografisk beskrivning som visar personers upplevelser, det centrala är att reda 

ut informantens upplevelse av situationen eller händelsen (ibid s. 150). Denna analys är av 

vikt för vår studie då vi vill få fram elevers uppfattningar om komplexa rörelser genom 

intervjuer.  
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2.5 Giltighet och tillförlitlighet  

Med tillförlitlighet och trovärdighet menas att undersökningen skulle få ungefär samma 

resultat om den skulle genomföras igen (Jacobsen 2017, s.14).  

  

Trovärdigheten i projektet ökade genom att vi använde oss utav fokusgrupper, vilket ledde till 

att eleverna tillsammans kunde diskutera om det var något som var svårt. Genom att 

intervjuerna spelades in ökade noggrannheten i projektet. Intervjuerna transkriberades sedan 

vilket ökar trovärdigheten (Patel & Davidsson 2011, s.107). 

 

Tillförligheten blir högre när det är samma person som ställer intervjufrågorna då de blir 

ställda på liknade sätt (Kvale & Brinkmann 2014, s. 295) vilket efterföljdes i projektet. Då vi 

valde att ha öppna frågor vid intervjuerna bidrog det till att eleverna hade möjlighet att berätta 

om deras upplevelser och åsikter om komplexa rörelser (Hassmén & Hassmén 2008, s. 131).  

Resultatet från intervjuerna angående komplexa rörelser med eleverna kan i efterhand ändras 

då deras uppfattning om komplexa rörelser kan komma att förändras.  

 

Hur pass väl resultatet överensstämmer med hur det ser ut i verkligheten är en trovärdighets 

aspekt. Resultatet har validitet för den gymnasieskola som valts ut samt på de elever som 

deltagit men det går inte att generalisera resultatet till andra sammanhang.  

  

2.6 Etiska överväganden  

När man genomför en undersökning är det viktigt att eleverna som ska delta i undersökningen 

känner sig trygga och det är av stor vikt att ta hänsyn till etiska aspekter. Från början är det ett 

måste att syftet med undersökningen klargörs för informanterna och likaså är det viktigt att 

klargöra på vilket sätt studien kommer att användas (Patel & Davidson 2011, s. 74). Det 

gjorde vi när vi träffade eleverna och läraren första gången. För att det ska räknas som en god 

forskningssed är det lämpligt att tillämpa fyra aspekter som Vetenskapsrådet (2002) har tagit 

fram att förhålla sig till. Den första aspekten är informationskravet som innebär att 

undersökningens syfte anges samt hur undersökningen är tänkt att gå till. Det är även viktigt 



26 

 

 

 

 

 

 

att belysa att deltagandet är frivilligt och att den datainsamling som kommer att göras endast 

är för forskning (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). Samtyckeskravet innebär att de personer som är 

tänkta att delta i undersökningen har rätt till att bestämma om de vill delta eller avstå (ibid s. 

9). Konfidentialitetskravet som är den tredje aspekten innebär att uppgifterna om personerna 

som ska ingå i undersökningen ska förvaras så att ingen obehörig kommer åt dem och att 

personerna är medvetna om att deras namn inte kommer användas i studien (ibid s. 12). 

Genom nyttjandekravet menas att deltagarna i undersökningen blivit införstådda med att deras 

svar endast är för examensarbetet och att det inspelade materialet kommer att tas bort efter 

examinationen (ibid s. 14). Dessa fyra aspekter tog vi hänsyn till och informerade elever och 

idrottslärare både vid det första tillfället vi träffades och innan respektive lektion.  

 

3. Resultat och analys 

 

Nedan redovisas resultat utifrån projektets frågeställningar. Dessa lyder  

• Hur upplever eleverna rörelser av komplex karaktär?  

• På vilket sätt skiljer sig olika rörelsekvalitéer i undervisningen enligt eleverna?  

Först presenteras skolan där intervjuerna har genomförts, samt lärare och elever som ingår i 

projektet. Därefter sammanställs projektets resultat från intervjuerna med eleverna. 

Intressanta beskrivningar från eleverna har citerats med indrag och citattecken. I en 

fenomenologisk analys lyfts i det här sammanhanget elevernas samtal om komplexa rörelser 

och olika rörelsekvalitéer fram särskilt. 

3.1 Skolan, läraren och eleverna i projektet  

Gymnasieskolan där projektet har genomförts är en av Stockholms län största gymnasieskolor 

med över 2000 elever. Skolan är speciell då eleverna har undervisning i kursen idrott och 

hälsa 1 under tre år. Det finns även tillgång till både idrottshallar, simhallar, friidrottsbanor 

och ishallar. Läraren har arbetat i skolan i över 30 år och är förstelärare i ämnet idrott och 

hälsa. Då eleverna har en central roll i projektet har inte läraren involverats, men hen har 
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funnits tillgänglig med värdefull rådgivning i samband med lektionerna. Gymnasieeleverna i 

klassen går tredje året på gymnasiet och läser idrott och hälsa 1. Majoriteten av eleverna läser 

även en idrottsprofil. 

 

3.2 Vad är en rörelse av komplex karaktär? 

Nedan samtalar eleverna om vad en rörelse av komplex karaktär skulle kunna vara. Detta med 

avstamp i de tre genomförda lektionerna inom bollspel, ninjabana samt rörelse till musik.  

 

När eleverna beskriver vad en rörelse av komplex karaktär inom bollsport är, i det här fallet 

handboll och innebandy, handlar det om att göra flera saker samtidigt. De beskriver att de 

måste tänka samtidigt som de rör sig, alltså att samspelet bidrar till att rörelsen blir komplex. 

När idrotterna jämförs nämner eleverna bland annat känslan för olika idrotter. I innebandy 

handlar det om att man måste ha kontroll med blicken och kolla upp, medan handbollen 

innebär att känslan sitter mer i handen. En elev nämner att rörelsen blir mer komplex när man 

sätter dit en klubba. Då måste man ha kontroll på både klubba och boll. Eleverna är medvetna 

om att en komplexitet inom rörelse även innebär att tänka skadeförebyggande, att de måste 

tänka utanför sig själva. I spelsituationer diskuterar eleverna att de ska lära sig att bli spelbara, 

ha rätt kroppsställning, vinklad både mot bollen, titta upp mot ytorna och vara snabb. Ytor är 

någonting som eleverna diskuterar vidare, och specifikt att de som inte håller på med idrott 

kan ha svårare att hitta en ledig yta.   

   

Att göra flera saker samtidigt är någonting som är genomgående i alla intervjuer med 

eleverna. I samband med Ninjabana nämns tajmingen. Att tajma ett hinder innebär att hoppa, 

hålla i och släppa vid rätt ögonblick. Men en komplex rörelse kan också innebära att arbeta 

med hela kroppen och även kombinera funktioner i kroppen som att hinna reagera. För att en 

rörelse ska bli snabbare behöver eleverna enligt dem själva ha vetskap om var de ska sätta ner 

nästa fot för att rörelsen ska bli smidig.  
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I rörelser till musik nämner eleverna att ben och armar har en inverkan på kvaliteten i en 

rörelse. De nämner även att övergångarna mellan de olika stegkombinationerna kan vara 

svåra, även då de enskilda stegkombinationerna inte är speciellt avancerade. Komplexiteten i 

rörelser till musik uppkommer även, enligt eleverna, när de ska röra sig i takt till musiken 

tillsammans med någon.  

  

3.3 Hur lektionens upplägg påverkar elevens genomförande av komplexa 

rörelser  

Eleverna diskuterar lektionernas upplägg utifrån det här projektets valda komplexa rörelser 

och det under samtliga intervjuer. 

 

Lektionernas upplägg påverkar enligt eleverna deras lärande. När eleverna får diskutera hur 

de i olika övningar övar och lär sig nya rörelser nämner de bland annat svårigheter att lära sig 

nya rörelser i samband med att behöva samspela med andra. I en av övningarna under 

lektionen i bollspel tar de upp att det är lättare att passa så att bollen når en medspelare när 

själva övningen är i ett enklare format. Exempelvis är det lättare att passa bollen så att den når 

en medspelare i en mer stillastående övning. Eleverna indikerar även att lärandet kan 

påverkas av i vilken ordning de får möjlighet att lära sig en rörelse under lektionen. De 

nämner tydligt att tekniken är av vikt för att kunna genomföra rörelser i en matchsituation. En 

osäkerhet kan uppstå om de mer eller mindre kastas in i ett bollspel som de inte sedan tidigare 

behärskar eller har en erfarenhet av. En av övningarna anses ta alldeles för lång tid och då 

tappar eleverna motivationen. I slutet av bollspelslektionen genomför eleverna ett slags 

matchspel som involverar båda sporterna. Eleverna nämner att de är bekanta med det spelet 

och tillägger att det är ett väldigt roligt spel med mycket skratt och hets.  

 

När diskussionen kommer till hur en lektion ser ut och hur olika övningar eller matchspel tas 

in nämner en elev att matchspelet inte bidrar till ett tänkande, utan man kör bara på. I en 

teknikbaserad övning följs instruktioner mer noggrant. En annan elev instämmer och menar 

att teknikövningar bidrar till en mer ordnad tydlighet om vad som ska göras. Ytterligare en 
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elev är inne på samma spår men menar att om en övning görs slarvigt kommer det även bli 

slarvigt under matchspel. En elev anser att lektionen börjar på en lätt nivå som med tiden blir 

mer avancerad, en progression som avslutas med match. På frågan om vad som skulle hända 

om man vände på lektionsinnehållet. Där lektionen inleds med matchspel, för att sedan landa i 

teknikövningar svarar en elev att man inte tänker på vad man gör i början. En annan elev 

menar att det är lätt att skada sig vid ett hoppskott då man inte vet hur ett korrekt hoppskott 

går till. Det blir en dialog om det skulle kunna vara aktuellt för en lärare att visa specifika 

klipp på en komplex rörelse i undervisningssammanhang, i det här fallet innebandy. Tre av 

eleverna nämner att det troligtvis är svårt för en person som inte spelar den aktuella idrotten 

att hitta fria ytor. Det är svårt att komma upp med blicken och fokus ligger mest på en själv, 

att klara av rörelsen som krävs. Eleverna nämner vidare att det kan vara bra att titta på 

bollsporter för att få en förståelse för spelet. 

 

När eleverna samtalar om lektionen med ninjabanan riktas stor uppmärksamhet mot hindret 

med trampetten. Det hindret, som enligt eleverna var det roligaste, tog mycket 

uppmärksamhet av lektionen eftersom det ansågs mest utmanande. Även då många av de 

resterande hindren var utmanande, såsom krabbgången och att ”bygga tak”, diskuteras hindret 

med trampetten mer ingående. Eleverna diskuterar att lektionsinnehållet med ninjabanan kan 

bidra till att vissa känner sig uttittade, men samtidigt att det kan bidra till fler vill klara av 

banans alla hinder. Eleverna diskuterar även att banan skulle kunna vara utformad mer som 

någon form av stationsträning där de gruppvis koncentrerar sig på ett enstaka eller några få 

hinder åt gången. Ninjabanan diskuteras utifrån dess upplägg. Två av eleverna nämner att 

upplägget är bra eftersom att möjligheten att lära sig de olika hindren och känna på och testa 

om de var lätta eller svåra. En elev menar att när det är fritt fram vilka hinder som ska testas 

kan bidra till att alla hamnar på hindret som är roligast. I det här fallet var det trampetten med 

ringarna, där eleverna köade och ville testa. Samtliga elever håller med om övningen med 

trampetten var roligast och mest utmanande.  

  

Efter den sista lektionen i lektionsserien samtalar eleverna om rörelser till musik. Eleverna 

diskuterar olika stegkombinationer som utförs under lektionen. Eleverna indikerar att 
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övergångarna mellan blocken är svåra. Lektionen som eleverna samtalar om gick från en mer 

grundläggande genomgång av rörelserna till att eleverna enskilt fick lära sig 

stegkombinationerna för att sedan bli mer sammansatta, till en hel dans. Vid inlärningen 

upplever eleverna att lektionen är rörig i början eftersom de skulle lära sig lära sig 

stegkombinationer i en typ av kullek. Rörelserna står skrivna på ett papper. Eleverna nämner 

att det är väldigt svårt att läsa en stegkombination på ett papper och att därefter genomföra det 

steget i praktiken. De upplever också att det underlättar att följa någon annan, en kompis eller 

en lärare under själva dansen. De komplexa rörelserna inom dans uppkommer enligt eleverna 

när de ska göra rörelser tillsammans med någon annan. Lektionen med rörelser till musik och 

dess upplägg uppskattas av eleverna. En elev menar att dansen med någon annan blir roligare 

än att dansa till en skärm. Vidare uppskattas musikvalet där eleverna menar att farten i dansen 

passar dem väl. Början av lektionen som eleverna samtalar om inleds med danskull där olika 

steg anses svåra, då det är svårt att avläsa en rörelse på papper. En annan elev flikar in och 

beskriver att det var skönt att få instruktioner på vilken rörelse som kom härnäst eftersom det 

då underlättar att komma ihåg de olika stegkombinationerna i olika block.  

 

3.4 Elevernas beskrivningar av olika rörelser av komplex karaktär  

Nedan samtalar eleverna kring olika videoklipp som visar de rörelser av komplex karaktär 

som eleverna själva fick genomföra under projektets tre lektioner. Som stöd har eleverna ett 

papper med olika beskrivande ord, om hur en rörelse kan se ut. 

 

Ett hoppskott i handboll beskrivs av eleverna som bestämt, tajmat, men även avancerat och 

mjukt. De anser att hoppskottet är en komplex rörelse och att det krävs en god bålstyrka samt 

att axelrörelsen i skottögonblicket är väldigt mjukt. Till skillnad från hoppskottet tycker 

eleverna att ett slagskott i innebandy kan vara bestämt och stabilt. 

 

Ett av klippen visar ett genomförande av hindret ”underbar”, som även eleverna under 

lektionen genomförde. När eleverna beskriver rörelsen nämns det att den är mjuk och smidig. 

En av eleverna anser att den inte är fullt komplex även fast den är tajmad. Om personen på 
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klippet skulle hoppa jämfota innan hindret och därefter tagit sig igenom och landat hade 

rörelsen varit mer komplex, enligt eleven. Rörelsen hade då blivit mer likt parkour. När 

eleverna tittar på klippet med en rörelse som involverar hopp, ett tajmat grepp i ringarna samt 

en landning beskriver eleverna rörelsen som fin, men att den kunde ha varit mer följsam om 

ringarna hade fångats med böjda armar. Rörelsen är snabb och ryckig. Det är lite delade 

meningar om hur rörelsen genomförs då en av eleverna beskriver den som mjuk, följsam och 

fin eftersom den är taktiskt korrekt genomförd.  

   

Stegkombinationerna i rörelser till musik som utförs utan armar beskrivs som blygsamma och 

enkla men däremot tajmade och i takt till musiken. Rörelsen är inte jätteavancerad, enligt 

eleven för att den inte innefattar så mycket hopp. Då eleverna får titta på samma 

rörelsekombinationer fast med armar beskrivs rörelserna som mer avancerade eftersom att 

armen svingas då personen genomför rörelsen. Den ser då i sin tur bättre ut enligt eleven. 

Rörelsen är mer följsam när armen läggs till, vilket gör att kroppsdelarna tajmar varandra.  

   

När eleverna beskriver rörelserna i ninjabanan nämns det att rörelserna inte är lika naturliga 

för dem som i bollsporter. Samtliga elever har en erfarenhet av bollsporter, så de behöver inte 

tänka så mycket på hur de utför rörelserna. Redskapen kan vara en anledning till detta, 

eleverna nämner att trampetter och ringar inte är lika tillgängliga för dem i vardagen. Tre av 

fyra elever har någon form av knäskada. En av eleverna nämner att tidigare skador påverkar 

genomförandet, i det här fallet vid ett hinder som involverar hopp och landning.  

   

Jag vågade inte hoppa först, jag var rädd om mina knän. De har satt ett ärr i min hjärna. Det är hjärnan 

som lurar mig då jag egentligen vet att jag kan men hjärnan säger nej. Det tar ju tid, jag hoppade den 

kanske fyra gånger och på sista så klarade jag av att ta båda ringarna och hålla fast i dem. Det kändes 

skönt då har jag gjort rätt steg.  

  

Eleven känner uppenbar oro som i det här fallet till viss del hindrar eleven från att göra 

övningen till en början. Oron realiseras då hen tänker på det extremt mycket. En av eleverna 

som tidigare tränat mycket skidåkning nämner att hen tänker på skaderisken vid 
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genomförandet av balansgången och att det är viktigt att landa bra. En annan elev är 

medveten om skaderisken eftersom att kompisar i hens omgivning har skadat sig, men tänker 

i det här fallet inte så mycket på det. Hen nämner vidare att det är ovana rörelser och hen 

känner en osäkerhet inför att göra dem i ett högt tempo.  

  

Under samtalet efter lektionen med rörelser till musik nämner en elev att hen har gjort många 

av de här stegen genomförs under lektionen tidigare. Trots detta upplever eleverna att 

stegkombinationerna är svåra i början men att de till slut blev väldigt roliga att genomföra. 

Rörelse till musik är en aktivitet som ingen av eleverna vanligtvis genomför. Av den 

anledningen nämns att övergångarna mellan stegen upplevs svåra att genomföra, ”lite mysko i 

hjärnan” och som en onaturlig rörelse. En av eleverna som spelar innebandy på elitnivå i 

vanliga fall menar att det krävs mer tänkande för att genomföra rörelser till musik, med 

anledning av att det inte är just en naturlig rörelse för dem.  

   

Om jag hade gjort det här varje dag och inte spelat innebandy hade jag tyckt att det här hade varit mer 

naturliga rörelser än att spela innebandy. 

  

Eleverna tar upp att det är enklare att följa någon som leder och att det är skillnad på att dansa 

efter en människa än att härma någon som dansar i ett klipp. Skillnaden är att en människa är 

mer närvarande och kan instruera även om man kommer ur takt.  

   

Enligt eleverna kan deltagandet och hur aktiva de är under lektioner bero på tidigare 

erfarenheter. Men även en inställning till skolans undervisning i allmänhet och till ämnet 

idrott och hälsa i synnerhet. När diskussionen kring fokus vid lektioner fortsätter nämner 

eleverna att det gäller att på något sätt anta utmaningen, att alltid försöka vid varje tillfälle 

som ges. De kommer fram till att det handlar om att utmana sig själv. När de ska utföra 

rörelser som är lite mer ovanliga för dem behöver de tänka lite mer ”outside the box” än 

vanligt. Genomförandet påverkas enligt eleverna av att tänka skadeförebyggande men även 

att ta sig igenom ninjabanan på ett smidigt och smart sätt. En annan drivande kraft vid fysiska 

aktiviteter kan kopplas till hur eleverna är som personer.  
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Jag gillar att röra på mig, sitta i plugget är så jäkla tråkigt och sen just nu när det är hinderbana är det 

roligt eftersom att vi inte gör det annars. Men sen när det är bollsporter så vill man bara röra på sig, det 

är något man älskar så det är bara kul. Man vill visa upp sig. Det är många grejer som händer i hjärnan 

när det är idrott.  

 

Det är en inställningsfråga att förknippa sig med en idrott, men även att inte förknippa sig 

med vissa rörelser. En elev nämner att hen inte gillar att dansa, rent generellt, men att det 

under lektionen gick bra att komma in i det. Det handlar om att våga göra rörelser; att våga gå 

utanför sin bekvämlighetszon. Vid fysiska aktiviteter som eleverna känner en ovana inför kan 

de istället stå och skratta bredvid sin kompis, tillägger en elev.  

   

3.5 Hur olika rörelsekvalitéer kan skiljas åt enligt eleverna 

Eleverna diskuterar kunskapskraven för ämnet idrott och hälsa, hur olika rörelsekvalitéer 

enligt eleverna skulle kunna skiljas åt under de tre lektionerna.  

 

Kunskapskraven för idrott och hälsa diskuteras. Eleverna får frågan hur de tillämpar 

kunskapskravet A under lektionen med ett exempel. En elev nämner att det gäller att 

involvera alla men även att ha en förståelse för hur spelet ska gå till, att ta nya ytor för att göra 

sig spelbar och hjälpa andra. En annan elev är inne på samma spår och nämner att tänka på 

andra är viktigt och då även veta var man själv ska vara, vilket hjälper andra i spelet. Att lyfta 

blicken nämns även som en faktor. En tredje elev menar att det handlar om hur alla utför 

övningarna. Att göra dem slarvigt kan vara ett E och att göra det så ”professionellt” som 

möjligt är skillnaden mellan ett E och ett A. Kunskapskravet E handlar då om att man 

försöker lära sig, att man försöker få goda rörelse kvalitéer oavsett om man inte är bra, menar 

eleven.  

  

På frågan om vad skillnaderna är mellan de olika betygsstegen nämner en elev att C-nivå 

innebär kontroll över sig själv och att man vet vad man ska göra, medan nivå E innefattar att 
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man gör det man ska, men det är inte kontrollerat. En elev flikar in med att ett E kan vara att 

rörelsen genomförs slarvigt. För att uppfylla kunskapskravet C i ett slagskott i innebandy är 

enligt en elev när man börjar sikta och bollen hamnar där den var tänkt att hamna. En annan 

nämner att hela rörelsen ska vara bra och inte något halvdant. Det ska vara kontrollerat och 

enligt spelreglerna menar ytterligare en annan elev.  

 

Vid diskussion av kunskapskraven i relation till ninjabanan och vilka skillnader det är mellan 

de olika nivåerna berättar en elev att om man gör det snabbare blir det mer komplext eftersom 

du då måste tänka snabbare och göra rörelsen snabbare. Ett exempel från lektionen var att 

man skulle ta sig igenom en rockring som satt högt i en ribbstol och då menar eleven att man 

måste vara medveten om var nästa fot ska sättas för att det ska gå smidigt och snabbt att ta sig 

igenom. En annan elev tar ytterligare en övning från lektionen och förklarar armgång 

  

För E-nivå kanske man bara försöker, man kanske hänger i den bara. För C-nivå är kanske att man tar 

sig framåt men inte med så jättebra teknik. Ett A är väl att det oftast går snabbare när man har en bra 

teknik så snabbt med bra teknik  

  

Ytterligare en övning analyseras av en tredje elev på följande sätt  

  

Övningen med balanskuddarna som man skulle hoppa över. E-nivå är väl att man lyckas stanna kvar på 

dom, men man har inte så bra kontroll utan man springer bara över dom. C-nivå är när man börjar tänka 

på sin säkerhet och knäna, och att man har en stabilitet och kontroll när man landar, mitt på dom så att 

man inte skadar sig och så kan det vara ganska lugnt och på A-nivå ska man göra det väldigt snabbt och 

utförligt och det ska vara väldigt kontrollerat så man inte skadar sig.  

  

I ett av klippen visas en övning som involverar trampett med ansatshopp för eleverna. I 

samband med detta reflekterar eleverna över rörelsen i syfte att försöka att förklara hur 

rörelsens kvalité kan urskiljas. En elev menar att rörelsen är på A-nivå då personen på klippet 

hoppar upp och landar med båda fötterna och löser situationen bra. En annan elev menar att 

rörelsen är lite hackig och menar att det är ett B.  
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Till lektionen som innehåller rörelser till musik diskuteras de olika kunskapskraven och hur 

de skulle kunna tillämpas enligt eleverna och en elev tolkar en stegkombination enligt 

följande:  

  

Korssteg, för E kanske man gör korssteget, kanske inte får med armen så bra, lite halvt i otakt men man 

gör ändå övningen. För ett C får man med armen, vickar på höften men fortfarande lite halvt luddigt. 

För ett A så gör man det i en följd, tajmad och så vidare.  

   

En annan elev ger sin syn på de olika kunskapsnivåerna: 

   

Jag tänker på rörelsen i mambo, när man använder armen. På E-nivå skulle jag säga att man står där och 

diggar musiken att man är med, utan flyt, man står mest där. På C-nivå kanske man drar till armen lite, 

men det blir ändå lite hackigt fortfarande. På A-nivå gör man rörelsen perfekt med armen och är med i 

rörelsen   

  

Samma elev tillägger att när man dansar med någon måste man hela tiden anpassa sig till 

varandra vilket betyder att om någon är på en lägre nivå gäller det att anpassa sig eftersom det 

inte blir en bra helhet annars. En annan elev anser att lyckas man hitta tillbaka i takten till 

musiken om man kommit ur den innebär det högre betyg eftersom situationen blir löst. Att 

testa och att man försöker vara med räcker för att bli godkänd menar en elev.  

   

3.6 Vidare utveckling av undervisning i rörelse  

Eleverna diskuterar skillnaderna på de olika rörelserna de har fått genomföra. Likväl hur de 

genomförda rörelserna skulle kunna bli än mer komplexa. På tal om skillnader i 

rörelserutförande i de olika lektionerna menar en elev att de i dansen måste hålla koll på sig 

själva mer och samtidigt hålla koll på takten. I innebandy och handboll finns det ingen takt att 

förhålla sig till. Men samtidigt finns det ingen boll i dansen. En annan elev instämmer och 

menar att i dans håller man mest koll på sig själv och även lite på sin kompis men inga andra i 

rummet. På innebandyplanen, gäller det att hålla koll och röra sig hela tiden för att räkna in 



36 

 

 

 

 

 

 

försvaret, då det är små marginaler hela tiden. När eleverna får titta på ett klipp på en 

spelsekvens i en handbollsmatch råder det lite delade meningar om vilka situationer som 

uppstår. En elev menar att personen i klippet står alldeles för still och ”står och sover” medan 

en annan elev menar på att personen blir puttad i ryggen samtidigt och blir av med bollen. En 

tredje elev anser att personen ramlar själv.   

   

Eleverna samtalar om hur en rörelse och/eller en övning kan bli mer komplex. En elev menar 

att det skulle bli mer komplext om de skulle lägga till ett trix, till exempel på hindret med 

trampett och ringar. När ringarna släpps kan man exempelvis snurra. En annan elev nämner 

övningen där en rockring är placerad i ribbstolorna och syftet är att ta sig igenom. En 

komplex rörelse där skulle kunna vara att absolut inte nudda rockringen. Slutligen nämner en 

elev att gå baklänges skulle kunna vara en komplex rörelse.  

 

4. Diskussion  

Syftet med projektet var att belysa elevernas uppfattningar av rörelser av komplex karaktär 

samt hur olika rörelsekvalitéer skulle kunna skiljas åt. Nedan sammanfattas resultatet med 

koppling till tidigare forskning med efterföljande metoddiskussion samt förslag till vidare 

forskning.  

 

4.1 En sammanfattning av projektets resultat  

När eleverna samtalar om rörelser av komplex karaktär framkommer främst att dessa rörelser 

handlar om att göra flera saker samtidigt. Men de nämner även andra aspekter såsom 

skillnader mellan olika idrotter. Den största skillnaden mellan handboll och innebandy är 

enligt eleverna att de måste ha en viss teknik för att kunna kontrollera innebandyklubban och 

samtidigt titta upp. I handboll innebär utvecklingen av rörelser av komplex karaktär att 

eleverna måste utveckla en teknik, där känslan sitter i handen. I fysiska aktiviteter måste även 

eleverna tänka skadeförebyggande, vara spelbara, ha rätt kroppsställning, vara vinklad rätt 
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samtidigt som de måste genomföra rörelsen snabbt och med tajming. Rörelserna kan även 

enligt eleverna bli mer komplexa när både armar och ben ska inkluderas, Eller när de ska vara 

i takt till musik. I fysiska aktiviteter då eleverna ska utföra rörelser av komplex karaktär 

påverkas elevernas av lektionens upplägg. Vid enklare övningar, nämner de, är det lättare än 

vid mer avancerade övningar att passa bollen så att den når en medspelare. Men eleverna 

påverkas även av i vilken ordning de får möjlighet att lära. I hinderbanor anser eleverna att de 

hinder som är mest utmanande får mycket uppmärksamhet, men dessa hinder kan även vara 

”uttittade” så att eleverna inte vågar ta för sig. Vid inlärning av rörelser till musik, oavsett om 

de är komplexa eller inte underlättar det för eleverna om de har någon att följa. Speciellt 

gäller detta vid nya kombinationer av rörelser eller vid övergångarna mellan olika 

stegkombinationer. De nämner specifikt att det är svårt att läsa stegkombinationer skrivna på 

ett papper. Eleverna nämner sammanfattningsvis att rörelser av komplex karaktär ofta upplevs 

tajmade och att de utförs snabbt. Dessa rörelser kan se enkla ut men ändå vara avancerade. De 

idrotter eller fysiska aktiviteter som eleverna inte möter i sin vardag, och vidare inte har 

någon erfarenhet av, blir inte lika naturliga för dem. De nämner specifikt att de har mer 

erfarenhet av bollsporter och att de redskap och hinder som användes i hinderbanan inte är 

lika tillgängliga för dem i vardagen.  

 

4.2 Rörelser av komplex karaktär med koppling till tidigare forskning 

I detta avsnitt tolkas kunskapskravet “eleven kan med säkerhet och goda rörelsekvalitéer 

genomföra en bredd av aktiviteter, även av komplex karaktär som utvecklar den kroppsliga 

förmågan” (Skolverket 2011b). Detta med koppling till tidigare forskning kring området och 

projektets resultat.  

 

De komplexa rörelserna nämns i kunskapskravet för betyget A och det går att diskutera hur 

dessa rörelser skulle kunna definieras och förklaras på ett tydligt sätt i undervisningen. För att 

elever ska kunna utveckla förmågan att utföra rörelser av komplex karaktär är det viktigt att 

kunna sätta ord på vad dessa rörelser skulle kunna vara. Det är vidare intressant att lyfta hur 
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undervisningen och förmedlingen av kunskapskraven påverkar elevernas upplevelser och 

förståelse för begreppet rörelser av komplex karaktär. Anledningen till att eleverna ska 

utveckla goda rörelsekvalitéer av komplex karaktär är att det som står i läroplanen är det som 

anses som den giltiga kunskapen (Linde 2012, s.100). Men det går även att konstatera att 

elever som är bra på eller lyckas utveckla de kunskaper som nämns i läroplanen är de som blir 

framgångsrika i det här sammanhanget. Det går att diskutera innehållet i läroplanen, speciellt 

med koppling till de elever som av en eller annan anledning inte lyckas utveckla de förmågor 

som nämns i läroplanen. Kroon (2016) nämner att en av lärares främsta uppgifter är att kunna 

använda kunskapskraven i sin bedömning. Då begreppet rörelser av komplex karaktär är så 

pass tolkningsbart blir det upp till läraren att bedöma både vilka rörelser som eleverna bör 

utveckla och till vilken grad eleven har utvecklat förmågan. Det kan vara problematiskt, med 

tanke på att elever förväntas bedömas likvärdigt.  

 

Därför finns det inte bara belägg för att reda ut hur elever uppfattar rörelser av komplex 

karaktär utan också vad det finns för skillnader mellan olika rörelsekvalitéer. Det går även att 

diskutera i vilken grad eleverna påverkas av deras tidigare rörelseerfarenheter. Tydligt är att 

rörelserna i hinderbanan inte är lika naturliga för många av eleverna. Detta beror, enligt 

eleverna själva, på att dessa redskap inte är tillgängliga för dem i vardagen och att de därför 

inte känner att dessa rörelser är lika naturliga för dem. I det här fallet ska eleverna utveckla 

goda rörelsekvalitéer och dessa kvalitéer påverkas i sin tur av elevernas tidigare idrotts-och 

rörelseerfarenheter. Elevernas kunskapsprofiler spelar mer eller mindre in på deras 

rörelselärande. 

 

Elevers olika uppfattningar kring rörelseutförande och lektionsinnehåll kan kopplas till 

Engström (2012) som har formulerat ett antal olika logiker för att försöka tillhandahålla 

verktyg för en analys av varför människor väljer att delta i eller avstå från olika 

kroppsövningar (Engström 2012, s. 52). Eleverna som intervjuades har en stor erfarenhet av 

föreningsidrott och specifikt bollsporter. I och med denna erfarenhet är tävling och 

rangordning självklarheter för eleverna inom prestation, som är den första logiken (ibid s. 53 
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f.). Men även den andra logiken som är träning, har eleverna en anknytning till då den har en 

inverkan på hur elever uppfattar lektioner. Logiken träning innebär att elever med hjälp av 

olika kroppsliga övningar utvecklar sina fysiska funktionsförmågor, som på så sätt även 

förbättrar deras hälsotillstånd och prestationsförmåga. Detta skapar ett investeringsvärde som 

har en stor betydelse för att aktiviteten i sig ska få någon typ av effekt (ibid s. 60). 

Elevsvaren tyder på att kunskapskravet angående rörelser av komplex karaktär har uppfattats 

av eleverna. Det betyder i sin tur att elevernas kunskaper om rörelser av komplex karaktär har 

utvecklats. Det innebär att det här kunskapskravet har realiserats till verkligheten (Linde 

2012, s. 73). Samtal om upplevelser av rörelser bidrar till att eleverna får reflektera över och 

beskriva det kroppsliga istället för att endast genomföra den fysiska aktiviteten. Elevsvaren 

tyder även på att eleverna med hjälp av ord och begrepp kan beskriva olika rörelser. Att 

eleverna med ord och begrepp beskriver olika rörelser är en indikation på att eleverna förstår 

begreppet ”rörelser av komplex karaktär”. 

 

Enligt Linde (2012) befinner sig eleverna i olika utvecklingszoner när de lär sig nya saker. 

Det kan förklaras genom att lektionsinnehållet är mer eller mindre bekanta för eleverna 

(s.100). Rörelser av komplex karaktär är rörelser som enligt eleverna handlar om att göra flera 

saker samtidigt. Kroppens rörelser, de instinktiva rörelserna blir mer komplexa när eleverna 

måste tänka samtidigt som de rör sig, ett samspel mellan hjärnan och kroppen som enligt 

Jagtøien (2002) gör rörelsen fysiologiskt möjlig (s. 60). I den här bemärkelsen är det även av 

vikt att lyfta att komplexiteten i rörelser skulle kunna beskrivas med enklare ord och begrepp 

än just goda rörelsekvalitéer och kroppslig förmåga. Dels för att dessa begrepp kan betyda 

flera olika saker dels för att underlätta undervisningen för både lärare och elever. Dessutom 

bidrar en mer djupgående diskussion kring rörelseutförande till att eleverna utvecklar både 

praktiska och teoretiska kunskaper genom den fysiska aktiviteten. Då det är av vikt att 

undervisningen inte endast syftar till att ge eleverna en bredd av aktiviteter som Larsson med 

kollegor (2016, s. 6 f.) nämner, utan ämnet bör på sikt bli mer befogat som ett kunskapsämne. 

En tajmad rörelse som under intervjuerna ofta förknippades med en komplexitet skulle enligt 

eleverna kunna vara mjuk, följsam och fin. Men en tajmad rörelse skulle även kunna vara 
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blygsam och enkel. Värdering av känslor och upplevelser av rörelser är något som efterfrågas 

i ämnet idrott och hälsa. Enligt Meckbach & Söderström (2002, s. 258) borde den 

förkroppsligande synen på rörelser lyftas ytterligare i ämnet idrott och hälsa. Om begreppet 

komplexa rörelser tydliggörs och konkretiseras öppnar det även för att fler individer kan nå 

sin fulla utvecklingspotential i ämnet, speciellt då Barker med kollegor (2017) beskriver att 

individer beter sig på olika sätt för att lära sig nya rörelser.   

  

Vid bedömning av rörelser och elevers olika rörelsekvalitéer finns det faror med att peka ut 

och jämföra elever, oavsett om de är begåvade i ämnet eller inte. Larsson och Fagrell (2010, 

s. 269) tar upp tre olika sätt att se på rörelser. Det är tydligt att rörelsebegreppet är mångsidigt 

och har olika innebörder för de olika eleverna, för att vidare diskutera elevernas upplevelser 

av rörelser av komplex karaktär. Intressant att lyfta är att eleverna har påtagliga och 

känslosamma beskrivningar för vissa rörelser och att rörelser kan kopplas till deras identitet 

(Larsson & Fagrell 2010, s. 280). När eleverna talar om rörelser av komplex karaktär 

påverkas de av deras personliga och idrottsliga bakgrund. Elevernas upplevelser styrs till stor 

del av deras personliga habitus, som påverkar deras föreställningar, förmågor och handlingar 

samt deras sätt att agera i nya situationer (Engström 2012, s. 43). Under lektioner kan olika 

elevers rörelseutförande kopplas till deras bakgrund men även deras perceptuella förmåga och 

motoriska skicklighet när de ska tolka nya situationer och fatta snabba beslut.  

 

Symboliskt kapital som är ett av Bourdieus tre nyckelbegrepp innebär det som av sociala 

grupper igenkänns som värdefullt och av värde (Broady 1990, s. 169) kan kopplas till hur 

elever uppfattar idrottslektioner samt hur de värdesätter lektioner. Under intervjuerna 

framkommer det att samtliga elever alltid vill ge allt och göra sitt bästa under lektionerna trots 

olika lektionsinnehåll. Under lektioner kan olika elevers rörelseutförande även kopplas till det 

tredje begreppet som är sociala fält, vilket innebär att det går att omvandla sitt kapital för att 

det ska lämpa sig till ett annat fält för få tillgång till fler fält (ibid s. 273). De intervjuade 

eleverna är samtliga idrottsintresserade med idrottsbakgrunder vilket gör att eleverna får 

tillgång till fler fält vilket i sin tur leder till att dessa elever har relativt lätt för att använda sina 

rörelseförmågor i fler fält.  
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Att undersöka och testa barns motoriska skicklighet har enligt oss både sina fördelar och 

nackdelar. Motoriktester kan i den här bemärkelsen vara bra om de syftar till att fastställa 

deras utvecklingsnivå om det gynnar deras förutsättningar att utveckla kunskaper. Det är även 

av vikt eftersom den motoriska perceptionen är nära förknippad med kognitiva förmågor och 

att motorisk träning gynnar elever i deras lärande (Ericsson 2003, s. 50). Vidare finns det 

behov av att utveckla motoriktester som skulle kunna bedöma elevers rörelsekvalitéer av 

komplex karaktär. Enligt Tidén (2016, s. 37) finns det behov av att utveckla fler kvalitativa 

motoriktester som riktar sig mot äldre elever. De skulle möjligtvis bidra till ett förtydligande. 

Men det centrala bör dock vara att reda ut innebörden av begreppet så att lärare i olika 

moment i undervisningen i idrott och hälsa har klart för sig hur olika rörelser av komplex 

karaktär ser ut samt hur olika rörelsekvalitéer kan skiljas åt. 

 

4.2 Metoddiskussion  

Resultatet kan ha påverkats av de rörelser som valts till lektionerna. Läraren som i vanliga fall 

undervisar var under projektets gång inte den person som höll i lektionerna utan det stod vi 

själva för. Eleverna kan även ha blivit påverkade av utformningen av lektionerna och 

intervjuer på så sätt att de fick beskriva rörelser utifrån valda rörelser av komplex karaktär, 

videoklipp av dessa samt av oss utvalda ord, som skulle kunna beskriva rörelser. Då eleverna 

intervjuades vid tre tillfällen kan även det ha påverkat resultatet i projektet, på så sätt att 

eleverna till det andra och tredje tillfället var mer eller mindre förberedda på intervjuerna och 

dess utformning.   

 

4.3 Förslag på vidare forskning  

I projektet har vi genom interjuver med elever undersökt hur de upplever och beskriver 

rörelser av komplex karaktär samt frågat hur olika rörelsekvalitéer skulle kunna skiljas åt. Vi 

blev tilldelade en klass som ansågs som duktiga inom ämnet idrott och hälsa där de flesta i 

klassen läser en idrottsprofil. För vidare forskning skulle det vara intressant att genomföra en 

liknande studie i en klass där eleverna inte idrottar i lika stor utsträckning. Detta för att se hur 
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svaren från eleverna skiljer sig. Att intervjua elever som inte värderar idrott lika högt skulle 

kunna bidra med en bredare bild av elevers uppfattningar om komplexa rörelser samt hur 

dessa kan bedömas i idrott och hälsa. De rörelser som vi specifikt valt ut till projektet skulle 

kunna användas men även ändras eller bytas ut. Den vidare forskningen som bygger på 

resultat i vårt projekt skulle kunna mynna ut i ett tydliggörande av begreppet samt hur rörelser 

av komplex karaktär kan bedömas.   
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Bilaga 1  

Litteratursökning  

  

Syfte och frågeställningar:   

  

Syfte  

Syftet med projektet är att undersöka rörelser av komplex karaktär. I särskilt fokus står hur 

elever upplever och beskriver i projektet specifikt valda rörelser av komplex karaktär. Men 

även hur olika rörelsekvalitéer kan skilja sig åt. 

 

Frågeställningar 

• Hur upplever elever rörelser av komplex karaktär?  

• På vilket sätt skiljer sig olika rörelsekvalitéer i undervisningen enligt eleverna?  

  

 

  

Vilka sökord har du använt?  

Rörelser, rörelser av komplex karaktär, undervisning i rörelser, rörelselärande, skolverket, 

rörelsekvalitéer, kursplan, bedömning av rörelser, elevers syn på rörelser, olika perspektiv 

på rörelser, motorik, motoriktester  

  

  

Var har du sökt?  

GIH:s bibliotekskatalog, Google Scholar  

  

Sökningar som gav relevant resultat  
Skolverket 

 



 
 

 

Bilaga 2 

  

Hej!  

Andrea och Amanda heter vi och studerar sista året på ämneslärarprogrammet vid GIH. 

Under hösten kommer vi skriva en idrottsdidaktisk uppsats på avancerad nivå. Vi hör av oss 

till er på Fredrika Bremer dels eftersom ni är en stor skola dels bedriver undervisning i ämnet 

idrott och hälsa i stor utsträckning. I det här fallet söker vi kontakt mer era idrottslärare för att 

vidare kunna planera, genomföra och observera under tre lektioner samt intervjua elever.  

  

Studien kommer gå till på följande sätt: Vi planerar och genomför tre lektioner med en klass 

som går kursen idrott och hälsa 1. Vi kommer att undersöka rörelser av komplex karaktär. 

Dessa utvalda rörelser observeras under lektionsserien. I samband med lektionerna kommer 

intervjuer genomföras med tre elever. Under intervjuerna får eleverna titta på videoklipp där 

de valda rörelserna genomförs med olika rörelsekvalité. Samtalet kring videoklippen kommer 

ge en grund för att vidare diskutera hur lärare skulle kunna bedöma dessa.  

  

Syftet med studien är att undersöka elevers upplevelser av de valda rörelserna samt hur dessa 

skulle kunna bedömas.  

  

Vill även tillägga att det finns goda möjligheter för er lärare att observera och bedöma era 

elever under den här lektionsserien. Det finns även möjlighet att påverka innehållet på 

lektionerna men vi tänker oss att det ska vara olika tema; bollspel, dans och någon typ av 

hinderbana. Vi tänker oss att kunna genomföra studien någon gång i november.  

Hör gärna av er om någon av er idrottslärare är intresserade att delta i studien. Ha en fin dag!  

  

Hälsningar  

Andrea Höglund & Amanda Ehn  

  

  

  



 
 

 

Bilaga 3  

  

 Presentation om projektet  

- kort om oss: vilka är vi, vart kommer vi ifrån, varför är är vi här  

- Studiens syfte: rörelseglädje, lustfyllt,  

- Kunskapskrav  

- Upplägg och datum  

- Lektioner  

- Intervjuer   

- Övriga frågor  
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Lektionsplanering bollspel  

Med handboll och innebandy  

Tid: 75 minuter   

  

Material: Västar i två färger. Handbollar, mjuka och vanliga. Innebandyklubbor samt bollar.  

Handbolls- och innebandymål. Konor. Bänkar. Eventuellt innebandysarg.  

  

Bollspelslektion med inslag av innebandy och handboll. Förhållningssätt är att vi använder 

spelet i respektive idrott men med en twist. Genomgripande så är FairPlay och “det goda 

spelet” en självklarhet. Vad innebär det? Diskutera med klassen. Dela in fyra lag inför 

övningen.  

  

1. Övning med boll i10 minuter.  

Handboll och innebandy, eleverna ska passa inom laget i nummerordning.  

Byt  sedan idrott genom att byta sida.  

  

  

2. Teknik 10 minuter åt varje idrott (litteratur grundläggande för handboll och innebandy)  

Handboll: hoppskott, timing-skott. Passning.  

Innebandy: slagskott, mottagning-skott. Passning.  

 

3. Matchspel – Som vi valt kalla ”spel med crazy”   

- Hur det går till, två team, ”spelargången”, kasta in boll + antal spelare.  

- Hur petar vi in en regel där vi samtidigt får till en inkluderande undervisning och 

samtidigt få till underlag för att observera lektionen.  



 
 

 

Spelet börjar. Regler handboll och innebandy med nya regler, utgår från spelet men reglerna 

är anpassade. Eleverna får instruktion om fairplay, och att vi strävar efter “det goda spelet”. 

Vad är fairplay och “det goda spelet”? Diskutera med klassen.  

  

Pedagogiska spelregler:  

 

• Passa spelare på egna planhalvan  

• Alla i laget måste komma över mittlinjen  

• Gulden(handboll) och Jihde(innebandy) 

• Byta idrott  
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Lektionsplanering Ninjabana 7/12  

 

Tid: 60 minuter med 15 minuter ta undan redskap, ta hjälp av eleverna.  

Kl.11.50-12.50: Hinderbana   

Kl. 12.50-13.05: Ta undan    

  

Material:  

• Allt som finns i redskaps förrådet.  

• Klocka för att se sin tid  

• Schema med alla deltagarna – papper och pennor  

• Musik - spotify   

 

Samling: Genomgång av lektion samt upplägg. Prata om 

vilka som vill köra och ge allt och vilka som vill köra 

lugnare. 

  

  

Uppvärmning:  

Rörelse i salen utan att använda materialet  

Får även springa på mattor  

Utforska valfritt hinder i banan 

Intervaller jobba i 40 sek x 2, 30 sek x2 

och 15 sek x2  

  

  

Därefter banan två gånger.  
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Lektionsplanering rörelser till musik 14/12  

Tid: 60 minuter 

Kl.11.50–12.50  

Material:  

• Papper med danssteg 

•  Musik  

• Spotify 130 BPM  

Uppvärmning:  

Kull – kull med steg – kull med steg och härma  

Inlärning dansen enskilt:  

Enskild inlärning framför spegeln - de olika blocken ett åt gången -intro, block 1, block 2, 

block 3, block 4, avslutning  

-intro + block 1 + block 2, block 3, block 4, avslutning  

Inlärning dansen två och två:  

Ringformation – dela in i ettor och tvåor. Kör hela dansen fast med en annan låt. Lägg till att 

ettor tar ett steg fram i formationen. Tvåor sitter och ettor dansar runt Timber. 

Avslutning  

Hela dansen.  

 

 



 
 

 

Timber – Pitbull 

Intro:  

Korssteg m arm - vicka på höft 4 st 8:or  

Sidsteg - axelputs 4 st 8:or  

Block 1  

Mambo m arm 4st 8:or  

V-steg med följsam arm fram och bak 4 st 8:or  

Hoppa runt en ner, liten spark varannan 4 st 8:or  

Block 2  

Jorden runt arm ut pistol 4 st 8:or  

Korssteg m arm - vicka på höft 4 st 8:or  

Swing kick, armkrok, höga kick 4 st 8:or  

Block 3  

Mambo m arm 4st 8:or  

V-steg med följsam arm fram och bak 4 st 8:or  

Hoppa runt en ner, liten spark varannan 4 st 8:or  

Block 4  

Jorden runt arm ut pistol 4 st 8:or  

Korssteg m arm - vicka på höft 4 st 8:or  

Swing kick, armkrok, höga kick 4 st 8:or  

Avslutning  

Sidsteg - axelputs 4 st 8:or   
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Intervju efter lektion i bollspel  

  

Vi kommer spela in den här gruppintervjun till anledning av att det är svårt att komma ihåg 

vad vi har pratat om annars. Vi kommer att prata om rörelser, under lektionen, olika typer av 

rörelser, olika rörelsekvalitéer och om er kursplan.  

Presentera er själva och om ni har någon idrottsbakgrund  

1. Kan ni berätta om…. vad är en rörelse av komplex karaktär? -          Kan du 

ge ett exempel?  

-          På vilket sätt är den komplex?  

2. Vilka rörelser utfördes under lektionen?  

- När då? Ge exempel?  

-vad lärde du dig?  

-Var den rörelsen komplex?  

-Svårighetsgrad?  

-Tillräckligt med tid?  

3. Titta på klipp med hoppskott och handledsskott  

- Beskriv spelarens rörelser  

- Mjuk, bestämd, följsam, snabb, långsam, stolt, stel, bra, tajmad, fin, ful, 

ruffig, ren, klurig, avancerad, klumpig, direkt  

4. Titta på klipp med spelet i handboll respektive innebandy  

- Beskriv spelarnas rörelser  

- Lägg till adjektiv  

5. Det här står om rörelser och rörelsekvalitéer i kursplanen -          Berätta om det här 

kunskapskravet i bollspel.  

- Ge exempel på skillnader i rörelsekvaliteter. Använd ett exempel.  

- Vad är skillnaden mellan kunskapskravet för E, C och A?  
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Intervju efter lektion med Ninjabana  

1. Vilka rörelser utförde under lektionen?  

När då? Ge exempel  

Vd lärde du dig?  

Var den rörelsen komplex?  

Svårighetsgrad?  

Tillräckligt med tid?  

2. Titta på klipp med väggen, underbar och ringar/trampett Beskriv dessa rörelser. Med orden.  

3. Det här står om rörelser och rörelsekvalitéer i kursplanen  

- Berätta om det här kunskapskravet i hinderbanan.  

- Ge exempel på skillnader i rörelsekvaliteter. Använd ett exempel.  

- Vad är skillnaden mellan kunskapskravet för E, C och A?  

Kunskapskrav  

Betyget E  

Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den 

kroppsliga förmågan. I samband med det beskriver eleven översiktligt aktiviteternas och 

livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.  

Betyget C  

Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd avaktiviteter 

som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan elevenutförligt beskriva 

aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.  

Betyget A  



 
 

 

Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd avaktiviteter, 

även av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan. Isamband med det kan 

eleven utförligt och nyanserat beskriva aktiviteternas ochlivsstilens betydelse för den 

kroppsliga förmågan och hälsan  

Vad är kroppsliga förmågor?  

Vad är rörelse kvalitéer?  

När blir rörelsen komplex i lektionen?  

4. Erfarenhet + bollspelslektion à dagens lektion. Tankar om dessa rörelser. Självförtroende i 

bollspel.  
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Intervju efter lektion med rörelser till musik  

1. Vilka rörelser utfördes under lektionen?  

– vad lärde du dig?  

– Svårighetsgrad?  

– Tillräckligt med tid att lära sig?  

– Upplägg lektionen  

2. Nämn en rörelse av komplex karaktär som gjordes under lektionen?  

- På vilket sätt är den komplex, varför? Motivera.  

3. Titta på klipp med olika dansrörelser  

- Beskriv rörelserna med ord. Använd papper med ord som hjälp.  

-  

4. Det här står om rörelser och rörelsekvalitéer i kursplanen  

- Berätta om det här kunskapskravet i rörelser till musik.  

- Ge exempel på skillnader i rörelsekvaliteter. Använd ett exempel.  

- Vad är skillnaden mellan kunskapskravet för E, C och A?  

Kunskapskrav  

Betyget E  

Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den 

kroppsliga förmågan. I samband med det beskriver eleven översiktligt aktiviteternas och 

livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.  

Betyget C  



 
 

 

Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd avaktiviteter 

som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan elevenutförligt beskriva 

aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.  

Betyget A  

Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter, 

även av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan 

eleven utförligt och nyanserat beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den 

kroppsliga förmågan och hälsan  

5. Jämföra rörelser.  

Vad krävs det av en för att genomföra dessa? Vad är det som gör att man är bra på vissa 

rörelser?  
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Ord som skulle kunna beskriva en rörelse, i syfte att öppna upp och språkliggöra, samt 

beskriva rörelser av komplex karaktär:  

 

En isolerad/en spelare: stel, tajmad, ful, mjuk, enkel, fin, klurig, klumpig, komplex, stolt, 

ren, långsam, avancerad, bra, ruffig, blygsam, direkt, följsam 

 

Ett spel: före, sen, cool, gömd, snabb, tidig, taktisk, långsam, tajmad, spelbar, fri, svår, enkel, 

trög, tuff, borta 

 


