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Förord�–�Aktionsforskning�i�rörelse�
�
Inger�Karlefors�&�Krister�Hertting�
 

Lärarutbildningen ska rusta sina studenter för dagens och morgondagens skola. Utbildningen ska ha relevans 
för det som krävs idag, och den ska inrymma kraft och potential för nödvändig förnyelse och förändring. 
(Tiller 2009, s. 149)  

 
Hur kan lärarstudenter få en möjlighet att förändra och förnya sin undervisning, hur kan de aktivt 
kunna utnyttja sina kunskaper, färdigheter och erfarenheter för att utvecklas och få nya insikter i/om 
yrkesrollen? Tom Tiller (2009) menar vidare att ”som lärare har vi mycket erfarenheter, men relativt 
lite lärande baserat på de erfarenheter vi gör i klassrummet” (s.33).  Med Tillers synpunkter som 
utgångspunkt, ville vi försöka ge idrottslärarstudenterna i kursen ”Att vara lärare i Idrott och hälsa” 
möjlighet att synliggöra och dokumentera sitt lärande i anslutning till den praktiska undervisningen i 
Idrott och hälsa. Kan undervisningen i Idrott och hälsa utvecklas, vetenskapligt studeras och 
rapporteras för att andra ska kunna ta del av resultaten? 

Det ställningstagandet var vägledande för den examinationsuppgiften som studenterna fick i 
kursen ”att vara lärare i Idrott och hälsa”, en kurs på avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet 
under vårterminen 2011. Studenternas uppgift var att planera, genomföra och rapportera ett eget 
aktionsforskningsprojekt. De skulle ta sin utgångspunkt i något som de ville förändra/prova med 
eleverna i sin egen undervisningspraktik utifrån den kursplan som infördes i grund- och 
gymnasieskolan inför höstterminen 2011.  

Studenterna fick stort ansvar över att utforma och genomföra sina projekt, men hade stöd både 
av sina av sina vetenskapliga handledare och handledarna på fältet. De vetenskapliga 
handledningarna genomfördes varje vecka i grupphandledningar, där studenterna läste och 
kommenterade varandras texter i samarbete med de vetenskapliga handledarna. Det mer praktiska 
genomförandet, när, hur, med vilken klass projektet skulle genomföras planerades tillsammans med 
handledaren på fältet. Förutom de skriftliga rapporterna som utgör den här skriften så gjorde de en 
muntlig redovisning av sitt arbete. 

Vi har benämnt de projekt studenterna genomfört för aktionsforskningsprojekt väl medvetna 
om att det finns en diskussion om vad som är aktionsforskning och inte. Vi vill inte ge oss in i den 
diskussionen utan menar att det aktionsforskningsprojekt som studenterna har genomfört består av 
ett utvecklingsarbete som de genomfört i sin praktik som de sedan har studerat och redovisat på ett 
strukturerat vetenskapligt sätt, med stöd av teorier och metodbeskrivning. Ett viktigt inslag har varit 
deras egna metareflektioner över sitt eget lärande i projektet. 

Vi har sett en stor kreativitet och variationsrikedom i studenternas projekt, både gällande de 
utvecklingsarbeten som bedrivits, de forskningsfrågor som valts och de vetenskapliga metoder som 
använts för att studera processen. När problemställningen hämtas från studentens egna erfarenheter i 
praktiken så har det blivit både originellt och variationsrikt. Studenterna har vågat utmana sig själva 
och det har gjort arbetet både spännande och intressant att följa. Det första projektet i den här 
skriften är skrivet av Louice Hansson och handlar om koordinationsträning för gymnasieelever, 
Louise har kombinerat teoretisk undervisning och praktisk tillämpning i sin undervisning. 
Koordinationsträning är inte så vanligt förekommande på gymnasiet, men inte desto mindre en viktig 
komponent för elevens kroppsuppfattning och kroppskännedom. Anna Stiglund har intresserat sig 
för genusfrågor och observerat lektioner och intervjuat elever om deras syn på olika aktiviteters 
könsmärkning. Projektet har även gjort Anna medveten om sina egna fördomar om pojkar och 
flickor. Anton Karlsson har byggt upp en didaktisk lektionsserie av rörelse till musik, där musikvalet 



är styrt efter elevernas musiksmak och övningarna syftar till att eleverna ska bli mer medvetna om 
vad musiken betyder för deras sätt att röra sig. Christoffer Brännström har också arbetat med musik, 
men i hans fall handlar det om att genom musiken ska skapa en god lärandemiljö. Tobias Pellikkä har 
utformat sina lektioner i syfte att öka elevernas kunskaper och upplevelser av spänningsreglering och 
mental träning. Fyra olika möjligheter till spänningsreglering har presenterats för eleverna både 
praktiskt och teoretiskt och elevernas lärande har förstärkts genom att de har skrivit ner sina 
reflektioner i direkt anslutning till lektionerna. Sanna Carlsson har också arbetat med 
spänningsreglering, och använt andra metoder för at nå sitt syfte. Sanna har använt muntliga 
sammanfattningar i början och slutet av lektionen, för att förstärka elevernas lärande. Christoffer 
Lind vill öka elevernas motivation för rörligt friluftsliv i sitt projekt och genomförde därför en 
lektionsserie med frivilligt anmälda elever i friluftsliv. Elevernas motivation studerades i en 
fokusgruppsintervju. Anna-Sara Kristofferson har undersökt om hennes eget agerande som lärare 
förändrar elevernas motivation. Hon uppträdde både i en passiv och en aktiv lärarroll och 
intervjuade eleverna efter respektive lektion om hur de uppfattade de olika lärarrollerna. Max Larsson 
slutligen har i sin lektionsserie använt sig av peer learning, att eleverna medvetet hjälper och stöttar 
varandra under lektionerna för att skapa ett bra klimat och en god inlärningssituation för eleverna, 

Projekten har olika karaktär och syften, men alla har någon förankring i en teori och alla har givit 
ett bidrag som kan utveckla undervisningen i idrott och hälsa. Inte minst om man som lärare på fältet 
kan bedriva liknande utvecklingsarbeten tillsammans med eleverna under en längre tidsperiod.  

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till alla handledare på fältet som givit studenterna ett stort 
förtroende och ansvar vid genomförandet av projekten och bidragit med stöd och uppmuntran. Utan 
er hade det varit omöjligt att genomföra de här projekten.  
 
Luleå december 2011 
 
 
Referens�
Tiller, T. (2009). Aktionslärande. Forskande partnerskap i skolan (2:a upplagan). Stockholm: Liber.  



Forord�–�Å�forske�i�eget�profesjonslandskap�
 
Tom�Tiller�
 
Når vindene blåser hardt og kommer fra mange kanter, fristes vi til å sette opp leskur. Men med 
referanse til eldgamle, kloke kinesiske tanker, har vi også et annet valg; å montere vindmøller, som gir 
ny energi og dragkraft til utviklingen. Tidas usikkerhet fører til ropet på eksterne eksperter og 
konsulenter, som antas å kunne gi oss større trygghet og sikkerhet i det usikre. Og vi vil gjerne at 
disse skal veie, måle, gradere og sikre evidensen for oss. 
 Konsulenter og rådgivere har gode vilkår i omstillingstid. Men de utenfra ferdiggjorte 
alternativene har sin begrensning. I verste fall blir de en sovepute for utvikling fra innsiden og kan 
sperre for interne ideer og kreativitet. Den største krafta ligger alltid i folkene som er der, selv om 
ekstern inspirasjon både kan være legitim og nødvendig. Denne rapporten er et eksempel på at 
mennesker monterer vindmøller for sin egen kraft.  

Lærerstudenter og lærere ved Luleå Universitet har lagt ut på en ny og spennende reise. Den 
foreliggende rapporten er en beretning fra forskningens og læringens grensesone. Å forske som 
student i eget profesjonslandskap er grensespengende. Ideene til slikt arbeid har riktignok vært der en 
stund, men ordene, visjonene og praten har måttet vente lenge på handlingen.  

Også denne gangen er det institusjoner i det nordlige området av verden som er pionerer. 
Universitetet i Tromsø har fått godkjent landets første femårig lærerutdanningsmaster, der den 
pedagogiske praksis skal preges av at studentene forholder seg forskende. Ord som aksjonsforskning 
og aksjonslæring har her fått en sentral plass. Midt i vår entusiastiske planlegging får vi det hyggelige 
budskapet gjennom en 150 siders velskrevet rapport om at idrettslærerstudenter ved vårt 
nabouniversitet i nord, Luleå, har gjennomført et arbeid som bygger på de samme prinsippene. Dette 
er svært gledelig og en ny inspirasjon for oss.  

Aksjonsforskning kan høres rød og radikal ut. Aksjonsforskningen ble fra starten av preget av 
generelle politiske overtoner da mange av dens sentrale foregangskvinner og – menn ønsket å bedre 
livsvilkårene for underpriviligerte grupper i samfunnet. Disse forskerne var ikke komfortabel med 
ensidig å studere såkalt objektivt tingenes tilstand. For mange ble det et etisk problem å fortsette som 
forskere uten at de kunne intervenere og bidra til å forbedre livet for de mennesker de studerte. 
Aksjonsforskningen fikk en sterk vekst i flere land, kanskje særlig i Sør-Amerika. Den har imidlertid 
møtt motstand i de nordiske land i de såkalte etablerte pedagogiske forskningskretser. Denne 
motstanden er nå i ferd med å svekkes, men ennå er det nok et stykke vei å gå før den blir fullstendig 
”stueren” i forskningsrådene. Det hjelper imidlertid godt på den generelle status at kompetanse innen 
aksjonsforskning etterspørres av flere og flere oppdragsgivere på store samfunnsfelter.   

Et av de problemer aksjonsforskningen har slitt med, er inngrodde misoppfatninger om at 
forskernes lojalitet er til selve aksjonen og ikke til analysene og teoriproduksjonen. I slike tilfeller 
reduseres aksjonsforskning til utviklingsarbeid og organisasjonsutvikling. Denne type misforståelser 
er nå i ferd med å forsvinne. De som studerer dette feltet, vil fort oppdage at forholdsvis lite av det 
som kalles aksjonsforskning, fortjener sitt navn. Avansert utviklingsarbeid blir ikke nødvendigvis 
forskning.  

Det vil alltid være noe urolig og uferdig i aksjonsforskningen. Man må her lære seg ”å leve i 
skissenes verden”. Bare i sjeldne tilfeller har man fullt ferdige arbeidstegninger som man kan bygge 
læringshuset etter. Det er i tankene og imaginasjonene om et bedre samfunn eller en bedre 
lærerutdanning at man finner kraften. Det har aldri vært vært lett å få gjennomslag for nye ideer om 
hvordan kunnskap og kompetanse kan erverves. Aksjonsforskningen har lenge stanget mot tunge og 
selvbeskyttende forskningstradisjoner. Kan lærere være forskere? Eller lærerstudenter? 



Aksjonsforskning? Er ikke dette å pervertere selve forskningens ide, når forskere intervenerer og 
griper inn i det felt man skal forske på?  

Og det er nettopp denne lille preposisjonen – forske på – som er interessant. Skal man forske på 
noe, bør man holde den klassiske distansen til folk og felt. Å forske på er viktig, men ikke alltid 
tilstrekkelig for å få fram de kunnskaper og innsikter man ønsker. Noen ganger må man nærmere 
feltet, komme seg på innsiden og forske i. For å forstå dypkulturer og de finstemte indre kodene må 
man se og lytte på nært hold. Etnografer og sosialantropologer er på innsiden og tar med seg sine 
innsikter til utsiden.  

Men fra tid til annen er det heller ikke nok å forske på og i. Man behøver også en tredje vei: Å 
forske med, eller sammen med. For å få fram de ønskede resultatene må forskeren gå sammen med 
praktikerne i et forpliktende forskende fellesskap. Dette kalles gjerne aksjonsforskning. 

Greit nok, vil kanskje enkelte si, at forskere driver aksjonsforskning. Men kan lærerstudenter 
gjøre det samme? Vel, det kommer an på. Her må vi skille mellom å forske og det å forholde seg 
forskende. Å forholde seg forskende betyr, som i forskning, å prøve å få gode svar på gode spørsmål. 
Det betyr å stille opp presise spørsmål som gir kraft og retning for prosessene. Forskende praktikere 
tør å spørre, og tør å formulere gode svar på egne spørsmål. Slike svar fordrer den viktige distansen, 
trenger at praktikerne kan klatre opp på ”eget glasstak” og se på sine erfaringer fra større avstand. 
Forskende praktikere reflekterer mer enn andre praktikere. De undrer seg mer. Og de bryr seg 
kanskje mer om å alltid være på søken etter det stadig beste handlingsalternativet. De har en holdning 
som sier at det alltid kan finnes alternativer som ennå ikke er utprøvd. De spør mer systematisk hva de 
har lært av det som de har gjort. Og så spør de om hva som er lurt (klokt) å gjøre i framtida. ”Gjort – 
lært – lurt –spørsmålene” preger slike praktikere. Jeg har definert dette som aksjonslæring, en slags 
lillebror til aksjonsforskning. 

For det finnes et viktig skille mellom forsker og forskende, mellom aksjonslæring og 
aksjonsforskning. Forskende praktikere har vanligvis verken tid, rom eller kompetanse til å 
kategorisere og speile sine erfaringer i relevant teori på feltet. De har verken tid eller trening til å 
formulere erfaringene i en teoretisk språkdrakt og sammenfatte disse i artikler, papers, rapporter eller 
bøker, som formidles og gjøres til gjenstand for diskusjoner i det store forskersrommet. Forskere har 
både rom, tid og kompetanse. Og når vi møter forskere som bryr seg positivt om å få fram den gode 
praksis, som deltar intervenerende i et praksisfelt, sammen med praktikere, kanskje til og forskende 
praktikere, så møter vi aksjonsforskere. 

Men spørsmålet gjenstår ennå: Kan idrettslærerstudenter kalle seg for aksjonsforskere? Er det 
aksjonsforskning vi ser i denne rapporten? Svaret er ja! Det finnes til og med interesant og mye god 
aksjonsforskning her. De har skrevet sine artikler/papers med alle tydelige kjennetegn på forskning. 
Det redegjøres for tidligere forskning og erfaringer på feltet. Hensikt (syfte) og problemstillinger er 
utredet og formulert. Det gjøres rede for utvalg, metode, gjennomføringsprosedyrer og resultat. 
Resultatene spiller vegg med teori gjennom solid referansetilknytning og nye kunnskaper ekstraheres. 
Det er derfor liten tvil om at de foreliggende arbeidene tilfredsstiller kravene til forskning generelt og 
aksjonsforskning spesielt. Denne rapporten dokumenterer uten tvil en betydelig pionerinnsats, og 
lyser opp veien videre for Fou-basert lærerutdanning.  

Rapporten forteller om en særdeles spennende læringsreise for disse idrettsstudentene. Utfallet 
av en planlagt reise er avhengig av om man har lyst til å være med på turen. For å få lyst må man ha 
inspirasjon. Det er tydelig at lærerne, Inger Karlefors og Krister Herting, har klart å inspirere sine 
studenter og gitt dem tro på at denne reisen skulle lykkes. Et kritisk vilkår for om læringslysten 
vedvarer, etter de første trinnene ut i det nye, er at de mange erfaringer underveis gir kraft og tenner 
engasjementet - igjen og igjen. Rapporten tyder på at lysten til å lære og forstå har vært sterk gjennom 
hele forløpet.  



Systemer, kulturer og mennesker er gjenstridige. Det vi har lært en gang og tror på, det forkaster 
vi ikke så lett. Uten at noe eller noen pirker, tirrer, irriterer eller provoserer, så har nye tanker og ideer 
vanskelig for å bli plantet inn, eller implementert, i en organisasjon. Læring er avhengig av gode 
hjelpere i form av småbitende klegger (broms), som gjør at vi hopper litt til og kanskje klasker bort 
det som biter oss. Sovende og slumrende kulturer og tradisjoner behøver slike sosiale klegger som 
vekker til ettertanke og refleksjon. Effektive ”klegger” av denne type er de gode spørsmålene, den 
tydelige erfaringen, en-mot-strømmen-svømmer, en vennlig opponent, eller: En velskrevet, 
omfattende og inspirerende rapport om Aksjonsforskning i rørelse, der idrettslærerstudenter 
utformer og utforsker sin blivende yrkespraktikk.  Takk for denne konstruktive provokasjonen, 
Luleå! Den vil sette tydelige og gode spor etter seg! 
 
Tromsø desember 2011 
 
Tom Tiller 
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Koordinationsträning�i�ämnet�Idrott�och�hälsa�
 
Louice�Hansson�
 
Abstrakt�
Vad är koordination, hur kan det tränas och varför bör det tränas? Det är tre centrala frågor som både 
gymnasieelever samt lärare inom ämnet Idrott och hälsa bör vara insatta i. Urvalsgruppen, en gymnasieklass bestående 
av 17 elever, befinner sig i 15-19-årsåldern. I denna ålder har växandet på längden avtagit och nervsystemet är 
nästintill färdigutvecklat. Allt har börjat stabilisera sig och det är dags för eleverna att befästa deras rörelseomfång. 
Syftet med mitt arbete är att skapa ett undervisningsupplägg kring det centrala innehållet ”Träningsmetoder och dess 
effekter” i kursen Idrott och hälsa 1, samt studera upplägget didaktiskt. Vilka kunskaper når eleverna? Studien 
avgränsar sig till koordinationsträning. Under tre lektionstillfällen undervisas klassen i området koordination. 
Nervmuskelsystemet presenteras för eleverna för att ge en bättre förståelse, ett smörgåsbord av koordinationsövningar 
presenteras samt att teorigenomgång hålls om koordinationens positiva effekter. Lektionsinnehållet varvas av teori och 
praktik. Efter genomförd studie visar eleverna kunskaper på om vad koordination är, hur det kan tränas och vilka 
bidragande effekter träningen får. Detta resultat åskådliggör att jag når en del av mitt syfte – att eleverna får ökad 
kunskap om koordination. 
 

Inledning�
 Hösten 2011 kommer de nya läro- och ämnesplanerna att börja gälla i skolans värld. Ett centralt 
innehåll i de nya ämnesplanerna för Idrott och hälsa på gymnasieskolan är ”Träningsmetoder och 
deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning” (Skolverket, 2011a, s.62). Syftet 
med denna studie är att praktiskt testa ett tillvägagångssätt som behandlar detta innehåll. Studien 
avgränsar sig till koordinationsträning och dess effekter.  
     Jag upplever att det finns väldigt lite forskning och studier gjorda kring området koordination, i 
alla fall i Sverige. Av egen erfarenhet talas det inte heller mycket om koordination i skolämnet Idrott 
och hälsa, varken i grundskolan eller på gymnasieskolan. Ändå är koordination så övergripande och 
viktigt. Med en god koordination får vi lättare att lära in och kombinera nya rörelsemönster. Vi kan 
även röra oss på ett mer effektivt sätt, vilket är ergonomiskt och energisparande för kroppen. Det 
minskar skaderisken (Major & Svendsen, 1997).  
     I den gamla (eller rättare sagt, den nu rådande) kursplanen för kursen Idrott och hälsa A (2000), 
står det inte klart utskrivet med svart på vitt att koordinationsträning ska bedrivas under 
idrottslektionerna. Men självklart ska inte området heller försummas. Det ingår i de olika kursmål 
som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs. Eleverna ska ha kunskap om och erfarenhet av hur 
olika faktorer påverkar deras hälsa, ha förmåga att värdera olika fysiska aktiviteters betydelse för hälsa 
och välbefinnande samt ha kunskap om hur den egna kroppen fungerar i arbete och vila (Skolverket, 
2000).  
 

Bakgrund�
 
Koordinationens�innebörd�
Det talas ibland om koordination och att vi bör träna det. Men vad är koordination? Begreppet är 
inte alltför enkelt. Definitionen lyder: ”förmågan att samordna kroppsrörelser i förhållande till 
varandra och till omgivningen” (Major & Svendsen, 1997, s.254). Koordination är starkt förknippat 
med motorik, som Gjerset & Major (1997, s.81) beskriver som ”olika funktioner och system av 



2

funktioner på olika nivåer som tillsammans utgör vår totala rörelsekapacitet”. Motorisk förmåga är i 
princip densamma som koordination (Gjerset & Major, 1997). En person med god 
koordinationsförmåga kan utföra kontrollerade rörelser i grov- och finmotorik (Langlo, Jagtøien, 
Hansen & Annerstedt, 2002). 
   Böcker som behandlar träningsfysiologi och träningslära belyser en mängd teorier och idéer om 
varianter på träningsmetoder för koordinationsträning samt framhäver den fysiologiska effekt som 
den bidrar till. Sundblad (2004) publicerar forskning som visar att ”Barn löper större risk att drabbas 
av idrottsskador än vuxna p.g.a. sämre koordination, längre reaktionstid, ej samma mognad i 
riskbedömning och mindre noggrannhet” (s.71). En svårighet för forskare att utreda fullt ut hur 
kontrollen av kroppens rörelser går till, är att de processer som styr rörelserna sker inne i hjärnan och 
i det centrala nervsystemet. Det innebär att processerna inte direkt kan iakttas, utan kunskapen 
erhålls oftast genom observationer och mätningar, som genomförts under noggrant kontrollerade 
experimentsituationer (Langlo Jagtøien et al., 2002). 

Koordinationen är inte medfödd, utan den utvecklas genom mognad, tillväxt och inlärning, det 
vill säga träning (Major & Svendsen, 1997). Ständig upprepning av en rörelse, gör att hjärnan utsätts 
för ungefär samma signaler varje gång. Det leder till associationer och igenkännande, och rörelsen 
blir till slut automatiserad. Ju fler rörelser som är automatiserade, desto lättare kommer vi att ha att 
lära in nya liknande rörelser – överföringsförmågan av nervimpulser blir bättre. Automatiserade 
rörelser är en mycket viktig och grundläggande förutsättning för att vi skall kunna röra oss utan 
ansträngning i förhållande till omgivningen och samtidigt koncentrera tankeverksamheten kring 
något annat än att utföra rörelser. Rörelsen är inte längre beroende av medveten styrning (ibid.). 
Holle (1987) menar på att dåligt utvecklad automation kan göra att elever får svårt att följa med i 
undervisningen och svårt att koncentrera sig. Enkla rörelsekombinationer kan kräva så stor del av 
ungdomens uppmärksamhet att det blir svårt för dem att lyssna eller se samtidigt. 
      Koordination är ett samspel mellan nerver och muskler (Major & Svendsen, 1997). Alla rörelser 
styrs av nervsystemet, det vill säga hjärnan, ryggmärgen och nerverna. En viljestyrd rörelse startar i 
storhjärnans yttersta lager, den kraftigt veckade barken. Det är här vi bestämmer oss för vad vi vill 
göra och hur det ska utföras. Mot bakgrund av tidigare rörelseerfarenheter skapas en föreställning 
över hur rörelselösningen ska se ut. När beslutet är taget gör hjärnan snabbt beräkningar med hänsyn 
till kraft, riktning och hastighet av rörelsen, varpå elektriska nervimpulser sänds ut till musklerna. Då 
impulserna löper via nervtrådarna utlöses kontraktionsmekanismen i muskelcellerna. Vilken aktivitet 
som kommer att ske i musklerna avgörs av vilken typ av impuls och hur många impulser som sänds 
ut via nervcellerna samt hur många muskelfibrer som aktiveras. Om rörelsen inte överensstämmer 
med den ursprungliga bilden, sänds korrigeringsimpulser ut för att förändra rörelsen. Denna 
möjlighet för hjärnan att styra nervcellerna är den viktigaste grunden för koordinationen (ibid.). 
 
Träning�av�koordination�
Hur kan man träna koordination då? Det finns egenskaper som är grunden för god 
koordinationsförmåga. Dessa kallas för de koordinativa egenskaperna och omfattar balans, rytm, 
reaktion, rumsorientering, anpassad kraft, muskulär spänningsreglering, öga-hand- samt öga-fot-
koordination (Major & Svendsen, 1997). Träning av dessa egenskaper ger god stimulering av 
koordinationsförmågan. Dessa är ”grundelement i alla rörelselösningar och därför också basen för 
inlärning av nya rörelser i lek, dans och idrott samt i det dagliga livet.” (Langlo Jagtøien et al., 2002, 
s.97).  
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Effekterna�av�koordinationsträning�
Allsidig träning och träning av de koordinativa egenskaperna motverkar både enformighet och 
överträning (Major & Svendsen, 1997). Vid dålig koordinationsförmåga finns det risk för 
snedbelastning av kroppen, vilket kan leda till överbelastning och överträning av enstaka muskler och 
leder. Betydelsefulla faktorer som påverkar koordinationen och därmed hur vi utför rörelserna är 
psykiska förhållanden, t.ex. motivation, glädje, spänning, rädsla etc. (Langlo Jagtøien et al., 2002).  
      Koordinationsträning medför att hjärnans förmåga att styra musklerna förbättras. ”För att 
nervsystemet ska utvecklas optimalt är det viktigt att barnet får allsidig stimulering och att alla sinnen 
är inblandade vid rörelseinlärningen” (Gjerset & Major, 1997, s.73). Huvudprincipen vid träningen är 
även att utföra ovana övningar. När en träningsuppgift blir till en vana har den mist sin koordinativa 
effekt (Major & Svendsen, 1997). Efterhand som rörelseerfarenheterna blir större, blir samspelet 
mellan nerv- och muskelsystemet allt bättre inom ett ständigt bredare spektrum. Det utvecklar den 
egna förmågan att kontrollera och behärska muskelkraften vilket bidrar till en bättre 
kroppsmedvetenhet (ibid.). ”Storlek, avgränsningar, vikt, övriga kroppens position samt rörelser som 
gjorts tidigare, är omedveten kunskap hjärnan använder sig av för att noggrant planera hur mycket 
kraft varenda muskel skall bidra med för att rörelsen skall bli precis och ändamålsenlig” (Langlo 
Jagtøien et al., 2002, s.89) 
      Koordinationsträning skapar förutsättningar för goda motoriska inlärningsresultat samtidigt som 
det märkbart förkortar den tid det behövs för att lära in nya färdigheter (Major & Svendsen, 1997). 
Att ha en bra koordination kan vara av fördel vid prestationsförsök till goda resultat i idrott. Då 
måste kroppens rörelser vara finstämda och korrekta både vad gäller styrka och riktning och de 
måste utföras vid exakt rätt tidpunkt. Till exempel i bollspel krävs det ett snabbt skiftande mellan 
olika rörelser. Då krävs det bland annat god reaktionsförmåga, balans och anpassad kraftinsats. Men 
god koordination har också av betydelse i motionsträning och vardagsliv. En god 
koordinationsförmåga medför att vi kan röra oss mer funktionellt, avspänt och balanserat. Detta 
bidrar till ett bättre ergonomiskt rörelsesätt samt ett energisparande för kroppen. Risken för skador 
minskas avsevärt då rörelserna sker mer kontrollerat och på ett säkrare sätt. Nyttjandegraden av 
individens fysiska egenskaper ökar även. Då rörelserna sker på ett koordinerat sätt kan maximal 
effekt av till exempel kondition och styrka utnyttjas (ibid.). 
      Koordinationsträningens effekter bidrar även till att den psykiska hälsan främjas. Gjerset & 
Major framhäver vikten av att barns utveckling ska ses i ett helhetsperspektiv. ”Förbättras en 
egenskap påverkas det ofta även andra egenskaper. Att behärska en motorisk färdighet kan därför ha 
gynnsam inverkan både fysiskt och socialt” (Gjerset & Major, 1997, s.68). Olika förändringar 
påverkar alltså varandra ömsesidigt.  
 
Koordinationsträning�för�gymnasieelever�
All träning i skolan, inklusive koordinationsträning, måste byggas på kunskap om eleverna och deras 
utveckling så att de får rätt anpassad träning. Gjerset och Major (1997) beskriver perioden från 
skolåldern och fram till puberteten som normalt sett en mycket fördelaktig period för motorisk 
inlärning. Ofta kallas denna period för den motoriska guldåldern. ”Därmed inte sagt att 
rörelsestimulering efter puberteten på något sätt är bortkastad eller mindre viktig” (Gjerset & Major, 
1997, s.87).  
      Eleverna i denna studie befinner sig i 15-19 årsåldern. I denna ålder har många (främst tjejerna) 
passerat puberteten och nått fullständig biologisk mognad (Langlo Jagtøien et al., 2002). Skelettet har 
avtagit i växandet och nervsystemet är nästintill färdigutvecklat. Allt har börjat stabilisera sig och det 
är dags för eleverna att befästa deras rörelseomfång (Gjerset & Major, 1997).  
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      Alla unga individer genomgår samma utvecklingsmönster, men tidpunkterna och varaktigheten 
kan skilja sig mycket åt. Hjärnan har stor motorisk flexibilitet under uppväxten (Gjerset & Major, 
1997). Det finns barn/ungdomar som har en försenad motorisk utveckling, vilket oftast beror på 
understimulering. De har inte fått den träning de behövt för att automatisera grundläggande rörelser 
(Langlo Jagtøien et al., 2002).       
 
Kunskapsinlärning�
I den nya ämnesplanen för kursen Idrott och hälsa 1 på gymnasiet står det att undervisningen i 
ämnet ska syfta till att eleverna utvecklar sin kroppsliga förmåga (Skolverket, 2011a). I mitt 
undervisningsupplägg är det elevernas koordination som ska utvecklas. Eleverna ska även ges tillfälle 
till att ”uppleva och förstå betydelsen av rörelseaktiviteter och deras samband med välbefinnande 
och hälsa” (Skolverket, 2011a, s.62) Kunskaper om detta är grundläggande för att eleverna ska kunna 
ta ansvar för sin egen hälsa. De ska bli medvetna av konsekvenserna av fysisk aktivitet och inaktivitet 
(ibid.). 
      En central och viktig uppgift för gymnasieskolorna (och alla andra skolor) är att förmedla 
kunskaper samt skapa förutsättningar så att eleverna kan tillägna sig och utveckla kunskaper 
(Skolverket, 2006). Ämnesplanen för kursen Idrott och hälsa 1 på gymnasiet framhäver att dess 
undervisning ska utgöras av fysiska aktiviteter, samtidigt som erfarenheterna av detta även ska 
relateras till fakta och teorier (Skolverket, 2011a). Läraren ska i undervisningen ”skapa en sådan 
balans mellan teoretiska och praktiska kunskaper som främjar elevernas lärande” (Skolverket, 2006, 
s.12). 
      I styrdokumenten (2006) står det skrivet hur kunskap kommer till uttryck i olika former – fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet, som förutsätter och samspelar med varandra. ”Skolans arbete 
måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former 
balanseras och blir till en helhet” (Skolverket, 2006, s.6).  
      Tiller (2009) betonar vikten att få begrepp på sina upplevda praktiska erfarenheter: ”[…] 
erfarenheter utan begrepp blir blinda erfarenheter.” (s.30). Om man inte har ord på det man gör, vet 
man inte heller vad man lär sig, menar han. ”Lärandet blir klent och präglas av tystnad.” (s.30) I 
grundskolans nya kursplan för Idrott och hälsa står det att eleverna ska utveckla kunskaper om 
begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ger dem verktyg att verbalt kunna ta ställning i frågor 
angående idrott, hälsa och livsstil (Skolverket, 2011b). 
      Det är även viktigt att ha erfarenhet av sina begrepp, menar Tiller (2009). Det är den viktigaste 
förutsättningen för lärande. Om begreppen inte har någon koppling till observation och erfarenhet 
blir begreppen berövad sin mening – de blir tomma och saknar kraft (Tiller, 2009). John Dewey var 
en amerikansk filosof och pedagog som bland annat myntade begreppet Learning by doing (Kostenius 
& Lindqvist, 2006). Dewey företräder en aktivitetspedagogik som råder efter principen lär dig genom 
handling. I skolans värld handlar det om att eleverna ska lära sig genom att praktiskt utföra 
uppgifterna. Det kan handla om tillämningsuppgifter och problemlösningar (Kostenius & Lindqvist, 
2006). I mitt fall handlar det om att praktiskt få prova på och uppleva hur koordinationsträning kan 
bedrivas. Dewey representerar en pedagogik där teori, praktik, reflektion och handling kopplas 
samman (Säljö, 2005). Han anser att eleverna lär sig genom att knyta praktiken till teori och reflektion 
(Kostenius & Lindqvist, 2006). 
      Tiller (2009) menar också på att det inte är tillräckligt med endast erfarenheter. För att lära måste 
reflektion och eftertanke till. ”När vi har reflekterat, värderat och systematiserat är vi på god väg mot 
att lära oss av erfarenheterna” (Tiller, 2009, s.26). Skolan ska ge eleverna möjlighet till överblick och 
sammanhang, vilket är avgörande för deras kunskapsutveckling (Skolverket, 2006). Men att verkligen 
veta hur människor lär sig som bäst är svårt att veta. Ett grundläggande antagande är att ”dessa gåtor 
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om hur människor lär, och hur de utvecklar intellektuella och manuella färdigheter, aldrig kommer 
att lösas i den mening att vi får ett slutgiltigt svar.” (Säljö, 2000, s.12).  
 
Teoretisk�ram�
Studien tar sin utgångspunkt i en didaktisk reflektiv modell framtagen av Michael Uljens (Uljens, 
1997). Han ger ett helhetsperspektiv över den pedagogiska verksamheten i form av didaktik i skolan. 
Med en mening kan didaktikens objekt formuleras:  
 

I praktisk-pedagogisk verksamhet är det alltid någon (vem?) som någon gång (när?) någonstans (var?) och av 
någon anledning (varför?) undervisar någon (vem?) i något (vad?) på något sätt (hur?) mot något mål (vilket?), 
för att denne genom någon typ av verksamhet (vilken?) skulle nå någon form av kompetens (vilken?) för att 
kunna förverkliga sina intressen nu och i framtiden. (Uljens, 1997, s.168) 

 
Uljens belyser tre olika perspektiv beroende på hos vem som kunskapen ska utvecklas: 
läroplansdidaktik, lärarutbildningsdidaktik och klassrumsdidaktik. Mitt aktionsforskningsprojekt utgår 
ifrån klassrumsdidaktiken, där intresset är att utveckla en didaktisk teori med 
undervisningsverkligheten i klassrummet (idrottshallen) som utgångspunkt, utifrån lärarnas och 
elevernas perspektiv. 
      Uljens (1997) beskriver undervisningen som intentionell i grund och botten, det vill säga 
avsiktlig, och planeringen sker fortlöpande. Men för att verksamheten ska var meningsfull måste den 
även utvärderas kontinuerligt. Undervisning kan ses som ett fall av en modell som följer stegen: 
avsikt – handling – reflektion. Detta pedagogiska handlande kan utföras på fyra olika nivåer – en 
kollektiv nivå, en individuell lärarnivå, en interaktiv nivå samt slutligen en elevnivå (Uljens, 1997). 
Min studie tar sin grund i de tre senare nivåerna. Den individuella lärarnivån består av att läraren 
utifrån läroplanens text planerar undervisningen. Den interaktiva nivån utgörs av det så kallade 
”pedagogiska mötet”, som består av ett samspel mellan två parter, i det här fallet mellan lärare och 
elev. Detta är ”den pedagogiska verksamhetens kärnfunktion” (Uljens, 1997, s.172). Slutligen finns 
elevnivån. Det är på denna nivå som den lärande avgör vilken kompetens som ska uppnås. Elevens 
frihet att avgöra innehållet i skolan är dock begränsad (ibid.). 
    De pedagogiska verksamhetsformerna och verksamhetsnivåerna kan presenteras överskådligt i 
en illustrerande figur (Uljens, 1997): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Den pedagogiska verklighetens verksamhetsformer, handlingsnivåer och kontextuella 
dimensioner i en skoldidaktisk teori (Uljens, 1997, s.176). 



6

Det lätt mörka fältet i cirkelns mitt representerar undervisningsinnehållet. Cirkeln som omger detta 
fält beskriver lärarens och elevernas interaktion och reflektion samt undervisnings- och 
inlärningserfarenheter. Den kontext som omger själva undervisningsprocessen består dels av skolan 
som kontext (SK), dels av det omgivande samhället som kontext.  
      Figuren består av fyra komponenter: det vänstra bladet, navet i mitten, det högra bladet samt 
fältet som omger själva undervisningsprocessen. Dessa motsvarar den pedagogiska processens 
planering, förverkligande och evaluering (eller avsikt – handling – reflektion). Det vänstra bladet 
symboliserar avsikten och planeringen, mittenpartiet det pedagogiska mötet och det direkta 
handlandet i till exempel ett klassrum och det högra bladet föreställer reflektionen och evalueringen.  
 
Avsikt�och�planering�
Den yttersta komposanten (P1) innebär planering på formell och kollektiv nivå. Det är inte en del av 
denna studie. Lärarens planerande verksamhet inför en pedagogisk sekvens har benämnts som P2 i 
gestalten och avser lärarens planering, till exempel periodvis eller lektionsvis. Denna planering bygger 
på fyra centrala sakfrågor – undervisningens mål, innehåll, undervisningsmetod samt 
representationsform (Uljens, 1997). 
      När undervisningens mål är bestämt, utifrån givna styrdokument, är valet av innehåll en vital 
fråga. Dels måste innehållet relateras till utbildningens syfte och till det kunskapsområde som ska 
förmedlas och dels väljas i hänsyn till de elever som ska undervisas. Utgångspunkten bör ligga i 
inlärningsteori, utvecklingsteori och personlighetspsykologi, det vill säga hur elever lär sig i 
allmänhet, vilka förutsättningar eleven mognadsmässigt har att tillägna sig bestämd kompetens samt 
elevens personlighet och bakgrund. 
      Lämplig undervisningsmetod och arbetssätt för eleverna måste väljas samt representationsform. 
Ska talspråket, skriftspråket eller symboliskt och avbildande material användas? I vissa fall utgör 
lärarens personliga kunskaper och färdigheter ett kunskapsfält.  
     Slutligen måste vi skilja mellan planering som föregår det direkta didaktiska handlande (P2) och 
den planering som läraren utför i själva undervisningssituationen (P3) (ibid.). 
 
Handling�och�förverkligande��
Figurens nav uttrycker det pedagogiska mötet. ”Här möts lärarens avsikt, handling och utvärdering 
med elevens avsikter och aktiviteter.” (Uljens, 1997, s.179) Det är viktigt att observera att denna 
pedagogiska modellprocess gäller både för läraren samt eleven. Båda parterna följer cirkelns förlopp 
förförståelse – intention – handling – upplevelser – reflektion. (Uljens, 1997) Lärare och elever har 
föreställningar om hur skolans verksamhet ska bedrivas, vilket leder till bestämda handlingar. Läraren 
liksom eleven får upplevelser kring handlingarnas konsekvenser och verkan. Eleven reflekterar över 
de upplevelser han/hon fått, vilket resulterar i det Uljens (1997) benämner för elevens skolrelaterade 
inlärningserfarenhet. På samma sätt blir läraren en lärande individ i sin egen undervisning (ibid.).  
 
Reflektion�och�evaluering��
Evalueringsvingen innehåller E3, E2 och E1 i figuren. E1 representerar den kollektiva utvärderingen 
(som inte har tagits under hänsyn i detta arbete). E2 utgör lärarens evaluering av aktiviteter och 
reflektion efter avslutad undervisningssituation – lektion, undervisnings-period eller läsår. 
Evaluerandet innebär här att läraren reflekterar över de upplevelser han/hon fått av handlingarna, 
samt dess konsekvenser i förhållande till intentionen han/hon hade. Denna erfarenhet utgör 
samtidigt den förförståelse utifrån vilken läraren går vidare i nästa didaktiska situation. E3 utgör en 
symbol för lärarens evaluering som sker under själva undervisningsprocessen. 
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Syfte�
Syftet med utvecklingsarbetet är att skapa ett lektionsupplägg med koordinationsträning där eleverna 
får ökad kunskap om vad koordination är, hur det kan tränas och varför det bör tränas samt studera 
det didaktiskt.  
 

Frågeställningar�
De mer preciserade frågeställningarna som syftet utmynnar i är: 
–  Hur kan ett upplägg av det centrala innehållet ”koordinationsträning och dess effekter” 

praktiseras? 
–  Hur upplever eleverna detta undervisningsupplägg? 
–  Vilken kunskap når eleverna genom detta undervisningsupplägg?  
 

Metod�
 
Genomförande�av�aktionsforskningsstudie�
Min studie är ett aktionsforskningsprojekt där jag under tre lektioner gett mig ut i skolans verklighet 
för att nå mitt syfte. Att aktionsforska innebär att forskaren aktivt ingriper i verksamheten med 
intentionen att förändra och utveckla verksamheten till det bättre (Tiller, 2009). Det kan handla om 
en ”gåta” som ska lösas, ett pedagogiskt dilemma, något man vill förstå eller prova eller en företeelse 
man vill påverka eller förändra (ibid.). Tanken med detta aktionsarbete var att prova på ett 
lektionsupplägg kring koordination, dels för mitt eget lärande och dels för att utveckla 
undervisningen. 
      Att forska i praktiken medför ett ökat samarbete mellan forskare och praktiker, vilket är viktigt 
för skolans utveckling. Det ökar lärandet hos båda parterna (Tiller, 2009). Forskaren kan välja mellan 
flera olika roller – sitta längst bak i rummet och observera eller delta fullt ut på ett naturligt sätt som 
ledare, förälder, elev etcetera (ibid.).  
      Före det praktiska arbetet tog plats på skolan har en litteraturstudie gjorts. 
Litteraturgenomgången har till största del handlat om aktuell forskning kring ämnet Idrott och hälsa 
samt träningslära kring koordination. Efter den verksamhetsförlagda undervisningen har bearbetning 
av resultaten samt skrivandet av rapporten tagit rum.  
 
Genomförande�av�utvecklingsarbete�
I min undervisning har jag försökt att nå ut till alla elever i klassen genom att variera innehåll och 
undervisningssätt. Jag har varvat teori med praktik och försökt väva samman dem till en helhet. Jag 
har både medverkat själv i lektionernas aktiviteter samt stått på sidan av. Undersökningar visar att 
elever tycker att det är roligt när läraren medverkar under lektionerna tillsammans med eleverna. 
”Several students expressed that enjoyment of their physical education classes increased when 
teachers actively participated in the class activities” (Smith & St. Pierre, 2010, s.4). Min medverkan 
har förhoppningsvis ökat elevernas motivation och lärande. Avsatt lektionstid var 60 minuter per 
tillfälle.   
      Studien tar ansats i det kvalitativa perspektivet där jag själv ingått i den empiriska 
undersökningen i rollen som lärare för klassen. Det centrala området för studien utgörs till största 
delen av det mittersta navet i Uljens (1997) modell (se teoretisk ram), alltså det pedagogiska mötet 
som sker i undervisningssituationen. Jag har närmat mig en mindre grupp, en gymnasieklass, och 
studerat dem i olika situationer. Intresset har varit att se hur individerna tolkar och upplever 
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undervisningen i relation till tidigare kunskaper och erfarenheter. Vad lär sig eleverna i och med 
denna undervisning och hur upplever de undervisningen? Kvalitativa undersökningar kännetecknas 
av att de inte använder sig av siffror eller tal (tal som i betydelsen antal eller mått). De ger resultat i 
form av verbala formuleringar, skrivna eller talade. Det är inte heller statistiska och kvantifierbara 
resultat som efterfrågas, utan forskaren försöker finna kvalitén i det som han/hon avser undersöka 
(Backman, 2008). Jag har använt mig av ett kunskapstest för att undersöka elevernas kunskaper samt 
en mindmap för att få en bild över elevernas upplevelser. 
 
Elevernas�kunskaper���kunskapstestet�
Det kunskapstest som eleverna fått besvara består av frågor kring koordination. Frågorna innefattade 
koordinationens innebörd, hur den kan tränas och varför den bör tränas. Eleverna har fått besvara 
testet både i ett inledande stadium som ett förkunskapstest och som avslutande del. 
Förkunskapstestet gjordes dels för att jag skulle få se vilken förförståelse eleverna hade i området så 
att undervisningen kunde läggas på rätt nivå och dels för att i slutändan kunna se vilka nyinhämtade 
kunskaper som eleverna hade fått. 
 
Elevernas�upplevelser�–�Mindmap�(tankekarta)�
En mindmap är ett uttryck för spontana tankar och radikalt tänkande. Mindmapping kan användas i 
varje situation i livet där förbättrad inlärning och klarare tänkande kan förbättra mänskliga 
prestationer. Människor som har använt metoden beskriver den som ”En multidimensionell 
minnesteknik” och ”Den mest kompletta kreativa tanketekniken” (Buzan, 1993, s.60).  
     Jag har använt mig av en enkel mindmap med några huvudgrenar, som strålade ut från centrum 
där orden ”3 lektioner kring koordination” stod skrivna. Elevernas uppgift var att skriva ned deras 
upplevelser kring dessa lektioner. Genomförandet var anonymt. För min egen del har jag fått en 
uppfattning om elevernas upplevelser kring detta kunskapsblock och det är en del av min empiri. För 
eleverna var detta ett tillfälle för repetition och reflektion över det vi har gjort under dessa lektioner. 
De fick chans till att systematisera och strukturera sitt tänkande samt låta hjärnan associera fritt. 
      Fördelarna med att använda mindmaps till skillnad från att om eleverna hade fått skriva hela 
meningar till färdigformulerade frågor är många. Mindmaps kan leda till en höjning av elevernas 
mentala precision och kreativa associationer (Buzan, 1993) Mentala blockeringar kan komma att 
brytas och eleverna kan komma ihåg saker från långt tillbaka i tiden. ”De gör det möjligt för hjärnan 
att plocka fram idéer som normalt ligger dolda i periferin av en individs tänkande.” (Buzan, 1992, 
s.164) Metoden är även tidssparande både för mig som läsare av mindmapen och för eleverna, då de 
endast behöver anteckna relevanta ord. Det blir lättare för läsaren att urskilja de väsentliga 
huvudorden. Buzan (1993) menar även att det är fel att tro att satser är mer meningsfulla än 
nyckelord. 
      Tiller (2009) talar om vikten av reflektion och eftertankar. Att ha den reflekterande kompetensen 
är av flera praktiska skäl. ”Skrivning ger en mental och kognitiv distans till myllret av dagliga 
erfarenheter” (Tiller, 2009, s.64) Ju oftare det sker repetition och reflektion, desto mindre blir det 
biokemiska motståndet längs den nervbana som den går. Detta är av stor betydelse för lärandet och 
erövrandet av kunskap (ibid.). 
 
Urval�
Urvalsgruppen bestod av 17 gymnasieelever som gick första året på Hotell- och restauranglinjen. 
Könsfördelningen var 12 tjejer och 5 killar. Undersökningsgruppen valdes utifrån olika ramfaktorer 
så som lokaler och tillgång till material (tillgången till stepbrädor var begränsad i antal på skolan).  
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Analysmetod�
Analys av empirin tar sin utgångspunkt i syftet och i den teoretiska ramen. Med hjälp av Uljens 
(1997) didaktiska modell som analysinstrument har det pedagogiska mötet under lektionerna kunnat 
observeras och granskas. Utifrån de skriftliga delarna – kunskapstestet och mindmapen – har en bild 
över elevernas kunskaper och upplevelser skapats. Analysdelen i förfarandet har bestått av 
tematisering och kategorisering av elevernas svar.  
 
Forskningsetik�
Genom studiens fortlöpande arbete och i rapporten har jag värnat om elevernas anonymitet och 
integritet. I rapporten framkommer aldrig elevernas namn, klass, skola eller skolans placering. 
Eleverna har informerats om detta. 
 
Lektion�1�–�Vad�är�koordination?�
Inledningsvis skedde en presentation av mig själv samt ett förklarande av i vilket syfte jag var där. Jag 
berättade att de följande tre lektionerna (med undantag för badhuset) skulle ledas av mig och att 
temat var koordination. Innan jag gick vidare med mer information fick eleverna skriva 
förkunskapstestet om koordination. De fick veta att de skulle göra om samma test några veckor 
senare. Efter testet berättades mer om lektionernas upplägg och innehåll. Detta kunde inte ske 
inledningsvis eftersom det hade influerat och påverkat elevernas svar angående deras förkunskaper.  
      Därefter höll jag i en kort teorigenomgång om vad koordination är. Nerv- och muskelsystemets 
funktioner förklarades samt dess betydelse för koordinationen. Over head-material och kroppslig 
gestikulering var de metoder som användes i ett försök att optimera lärandet för eleverna. Därefter 
genomfördes fysisk aktivitet i form av ”Step up”, som kräver koordination av alla kroppens delar. 
Eleverna tog varsin stepbräda och ställde upp sig i en halvcirkel framför mig. Under inledningen 
talade vi om uppvärmningens betydelse för koordinationen. Lektionen avslutades med avslappning, 
där eleverna fick ligga stilla på mattor och lyssna på lugn musik. Som nämnt ovan är muskulär 
avslappning en av de koordinativa egenskaperna. Det är en fördel vid koordinering av rörelser att 
kunna känna skillnad på en spänd och avspänd muskel. Avslutningsvis skedde en muntlig 
sammanfattning av lektionen tillsammans med eleverna. De fick själva reflektera en stund över syftet 
med lektionen.  
 
Lektion�2�–�Hur�kan�vi�träna�koordinationen?�
Fokus vid de praktiska aktiviteterna under mina tre lektioner har legat kring rytm och rörelse till 
musik. Denna lektions upplägg var lite mer allomfattande om vad koordination kan innebära. 
Uppvärmningen bestod av hopprep följt av en hinderbana (i form av en tävlingsvariant). Tanken 
med hinderbanan var att eleverna skulle få idéer om på vilka olika sätt de kan träna sin 
koordinationsförmåga. Jag kopplade därefter ihop hinderbanans praktiska aktiviteter med en 
teorigenomgång, där jag talade om de koordinativa egenskaperna. Personliga historier av mina egna 
erfarenheter berättades även, i syfte att göra det mer intressant för eleverna och att de skulle få en 
bild av vem jag är. Det skapar ett mer förtroendefullt förhållande till eleverna. Den sociala 
kompetensen hos läraren är lika viktig som ämnesområdet, menar Normell (2008). ”När den trygga 
basen finns där aktiveras det utforskande beteendet som får oss att söka oss bort från 
anknytningsrelationen och ut i världen, där vi ska lära oss självständighet.” (Normell, 2008, s.20) Om 
tryggheten finns där är det lättare för eleverna att koncentrera sig och det blir roligt att lära sig.  
      Det sista momentet för lektionen var cirkelträning, där eleverna arbetade tillsammans två och 
två. De jobbade i intervallet 30-20-30-40, det vill säga intensivt arbete på varje station i 30 sekunder 
två gånger med en paus däremellan på 20 sekunder. Under 40 sekunder bytte de sedan station och då 
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hade de även tid till att läsa igenom nästa övning. Övningarna är hämtade från ”Kombinationsträning 
med Martin Lidberg” som kombinerar styrka, balans, kondition och koordination (Lidberg, 2007). 
Det fanns tillgång till både lättare och svårare alternativ på banan.  
 
Lektion�3�–�Varför�bör�vi�träna�koordinationen?�
Den sista och tredje lektionen med klassen inleddes med teorigenomgång om vilka effekter 
koordinationsträning kan ge. Även här användes overheadmaterial.  
      Vid planerandet av upplägget har jag haft i tankarna att inte beskriva koordinationsträningens 
effekter som enbart positivt för de som vill utveckla sin teknik i olika idrottsgrenar. Alla håller inte på 
med idrotter på sidan av idrottslektionerna och alla vill inte utvecklas inom olika sporter. Öhman 
(2007) uppvisar ett exempel på en idrottslektion: 

      
”’Idag ska vi hoppa hopprep, det är lite övningar som vi ska göra.. […] Vilken sport man än sysslar med 
fotboll, ishockey så har man nytta av detta. Inte bara för boxare utan även andra idrotter, fotboll, hockey, 
brottning, ja vad man nu sysslar med. Det gäller som bra motion, tänk på det, hur bra träning som helst. 
[…] Mycket bra för fotarbetet.’”  (Öhman, 2007, s.107) 
 

Genom att motivera hopprepshoppandet utifrån att det kan komma till nytta i andra 
idrottsaktiviteter uttrycks en förväntan om att samtliga elever sysslar med någon idrott och vill få 
bättre fotarbete. Koordinationsträning har så många andra betydelsefulla effekter. 
      Huvudaktiviteten under min lektion bestod av undervisning i bugg. Vi gick igenom grundstegen 
och några enkla turer. Koordinationsförmåga är en nödvändighet i dans. Samtidigt som det är ett 
samspel mellan parterna, ska armrörelser och steg i olika riktningar kopplas samman med takt och 
musik. Relativt små steg måste tas för att deltagarna ska hinna med i turerna. Dans kan bidra till ett 
utvecklat rörelsemönster och ökad motorisk färdighet, ökad kroppsmedvetenhet och 
kroppsuppfattning samt en ökad självkänsla (Statens kulturråd, Danshögskolan, 1990) 
      Rytm är också en av de koordinativa egenskaperna. Jag har dock avgränsat mig till att fokusera 
på melodirytm. Langlo Jagtøien med fler (2002) beskriver melodirytm som att kunna hålla den takt 
som musiken har under en viss period, till exempel genom att klappa takten till musiken. Det finns 
även kroppsrytm som kan beskrivas som att gå och springa i en jämn fart med ”bra flyt och lediga 
rörelser” (Langlo Jagtøien et al., 2002, s.186). Det kan vara att finna rytmen vid studsning av en boll. 
Detta har inte behandlats under lektionerna, även om det har nämnts. Eleverna fick besvara samma 
kunskapstest som gjordes i inledande skede av perioden. Avslutningsvis fick de göra en mindmap 
över deras upplevelser kring upplägget.  
 

Resultat��
Resultatet inleds med reflektioner av de observationer och iakttagelser jag gjort under dessa tre 
lektioner samt reflektioner kring vald didaktik. Därefter följer resultatet från kunskapstestet samt 
mindmapen.  
 
Lektionerna�
De lektioner som har hållits har till största del bestått av praktiska övningar med några minuters 
teoretiska inslag. I samband med de teoretiska genomgångar som har hållits har många av eleverna 
varit fokuserade och lyssnat, medan det har märkts på vissa att de ”svävat iväg” med tankarna (även 
om de suttit tysta). Den ordinarie läraren som klassen har, som även har varit min handledare ute i 
det praktiska aktionsforskningsfältet, tyckte att det har varit bra undervisningssätt där teori och 
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praktik varvas, och även variation på teorigenomgångarna (overhead, whiteboard samt 
kroppsgestikuleringar tillsammans med egna erfarenheter och exempel).  
      I samband med stepen uppmärksammade jag vissa koordinationssvårigheter hos eleverna. Det 
upplevdes svårt av vissa av dem att följa ett färdigkoreograferat program på det viset. Det var en elev 
som inte medverkade alls i de praktiska övningarna. Han angav att han hade ont i ryggen. Vid andra 
lektionstillfället – hinderbana och kombinationsträning – var det två elever som avvek från 
aktiviteterna, varav den ena killen var samma elev som föregående lektion. Han angav denna gång att 
han inte ville vara med på film (lektionen filmades i ett annat syfte som inte kommer behandlas i 
denna rapport). Jag gav som förslag att han kunde styrketräna i gymmet, vilket han gjorde. Den andra 
eleven, kallar honom för Karl, deltog inte i hinderbanan i början av lektionen. Han var villig att ställa 
upp och skriva poäng för de två olika lagen som tävlade. Under cirkelträningen senare tvekade han 
även då om han skulle delta. Men med lite ”peptalk” var han med i aktiviteten. Det märktes dock att 
han inte ansträngde sig i den mån han hade kunnat och det var mest hans partner som fick jobba. 
Han lämnade aktiviteten ett tag innan lektionens slut.  
      Kombinationsträningen skiljer sig i många fall från den traditionella cirkelträningen, som 
vanligtvis brukar bestå av att eleverna arbetar enskilt på stationerna med till exempel armhävningar, 
sit-ups och rygg-ups. Ett dilemma som kan uppstå i och med att eleverna ska jobba två och två är 
om det blir ojämnt antal elever. Tjejen som utförde cirkelträningen med Karl, blev ju ensam när han 
lämnade henne. Det fanns tillgång till balansplattor och pilatesbollar som hon kunde jobba enskilt 
med. Jag frågade henne även om hon ville testa på några fler av träningsstationerna. I sådana fall 
hade hon kunna testa dem med mig, men det ville hon inte. 
      Den sista lektionen bestod till mestadels av bugg. Även här fanns det vissa svårigheter för 
eleverna att följa dansstegen. Detta kunde delvis ha motverkats om jag hade visat grundstegen en 
eller två gånger innan jag visade snurrarna samt om jag hade räknat in takten tydligare inför varje 
gång. En anmärkningsvärd poängtering var att elevantalet ökade från lektion till lektion. 
 

Kunskapstestet�
 
Förkunskapstestet��
Den förförståelse som flera elever hade kring ämnet koordination var att det var nästintill synonymt 
med kondition och genom att röra på sig i allmänhet så förbättras koordinationsförmågan. 
”Koordination handlar om att man är aktiv och rör sig om du t.ex. gör det varje vecka har du en bra 
koordination, men om du däremot aldrig rör på dig har du dålig koordination. Att man t.ex. går till 
och från skolan, då rör du på dig.” Eleven ger exempel som att springa, promenera och röra på sig 
för att förbättra koordinationen. 
      Detta var dock före vi gick in på undervisningsmomentet. Efter mina tre lektioner kopplar 
samma elev som jag citerat ovan ihop koordination med rörelse, balans och rytm. Eleven skriver 
även att risken för belastningar och sträckningar minskar i och med koordinationsträning samt att 
man klarar av och kan utnyttja den fysiska delen bättre.  
      Några elever skrev inte någonting på deras förkunskapstest, utan lämnade bara in ett blankt 
papper. Vid det andra kunskapstestet var det en av dessa elever som skrev att koordination är ”Ett 
sätt att röra sig på utan svårigheter. Man kan träna det genom step, bugg och pump. Man blir mer 
rörlig och har lättare att röra på sig utan att skada sig.”  
      Det fanns även flera elever i klassen som hade mycket kännedom i området redan innan 
undervisningsupplägget. Koordination handlar om ”Hur du kan kontrollera din kropp”, 
”Kroppskontroll hur hjärnan och kroppen samarbetar” och ”Typ balans och att man kontrollerar 
kroppen åså”. Många av dem ger exempel på aerobics för att träna koordinationen. ”Man använder 
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olika delar av kroppen samtidigt då, t.ex. armar och ben. Oftast har man musik och då lär man sig att 
göra övningarna i takt”.  
 
Kunskapstestet�efteråt�
Efter de tre lektionerna om koordination hade elevernas kunskaper kring området ökat. Flera elever 
kunde koppla samman koordination med nerv- och muskelsystemet. De angav att koordination är 
”Din förmåga att kontrollera kroppen. Sammankopplingen mellan hjärna och muskler” och 
”Koordination har någonting med hjärnan att göra”. Under den första lektionen gick vi igenom att 
koordination är ett samspel mellan nerver och muskler. Hjärnans möjlighet att styra nervcellerna är 
den viktigaste grunden för vår samordning av kroppsrörelser.  
      Till den huvudsakliga frågan ”Vad är koordination?” på kunskapstestet hade jag gett några 
hjälpfrågor vid sidan av: ”Vad innebär koordination? Ge något exempel på vardagssituationer då du 
använder koordinationen. Vad är definitionen?” En elev skrev att ”Det är hur kroppen rör sig. Det är 
om hur kroppen rör sig i förhållande till saker. Du använder det när du ska gå i trappor, klappa 
händerna och när du plockar upp saker.” Denna elev är den enda som verkligen försökt besvara alla 
dessa frågor. Hans/hennes definition är väldigt lik den definition som jag använt mig av både i 
undervisningen och i denna rapport: ”förmågan att samordna kroppsrörelser i förhållande till 
varandra och till omgivningen” (Major & Svendsen, 1997, s.254). Att klappa händerna är samordning 
av rörelser i förhållande till varandra och att gå i trappor är i förhållande till omgivningen.  
      En annan elev angav att ”Koordination handlar om vad våran kropp och sinne kan förstå och 
göra. T.ex. om man ska plocka upp en låda fylld med böcker så förstår benen, ryggen och armarna 
att den kanske är jättetung och då förbereder sig kroppen för det”. Under första lektionen talade jag 
om en imaginär kartong för att illustrera hur hjärnans kontrollsystem fungerar. Jag beskrev för 
klassen att kartongen var väldigt tung eftersom att den var full med böcker. ”Vad skulle hända om vi 
lyfte denna kartong – men den är inte full med böcker, utan i själva verket är den tom?” frågade jag 
klassen. Då vi ska lyfta någonting gör hjärnan (som nämnt tidigare) snabbt beräkningar av kraft och 
rörelsehastighet. I det här fallet tror hjärnan att kartongen är väldigt tung. Den kopplar in fler 
muskelfibrer än den behöver och muskeln utvecklar en oerhörd styrka. Kartongen skulle flyga upp 
med en väldig fart. Då rörelsen inte överensstämmer med hjärnans tänkta ursprungsbild om en 
kontrollerad rörelse, sänds korrigeringsimpulser ut för att förändra rörelsen och vid nästa försök 
skulle hjärnan vara medveten om detta. Händelseförloppet skulle se annorlunda ut.  
      En likhet bland elevsvaren var att koordination är då flera kroppsdelar används samtidigt: ”Det 
är en förmåga att kunna röra på två kroppsdelar samtidigt t.ex. armen och benet i olika riktningar”. 
Eleverna ger exempel på hur man kan träna sin koordinationsförmåga. De angav att det kan vara att 
utöva dans, aerobics, step up, kroppssporter, bollsporter samt yoga. I och med yogan utvecklas 
smidigheten, vilket är en av de koordinativa egenskaperna. (Major & Svendsen, 1997). 
      En elev skrev: ”När man hoppar hopprep tränar man koordinationen för man använder ben och 
armar samtidigt. För att göra det ännu svårare och träna koordinationen mer kan man hoppa med 
armarna i kors.”. Vid två lektionstillfällen har jag nämnt att det är bra att med armar och ben korsa 
kroppens mittlinje. Då aktiveras båda hjärnhalvorna och koordinationen tränas ännu mer (Major & 
Svendsen, 1997). 
      Eleverna har även nått kunskaper om att koordinationsförmågan förbättras om många och 
ständigt nya rörelseuppgifter löses – ”Inte alltid köra samma innötta rutin”. En annan elev skriver 
”Man utvecklar förmågan genom att utföra rörelser (nya rörelser) som t.ex. bugg, om du inte kan det 
lär du in nya rörelser och takter och genom att bli bättre på bugg desto mer du övar desto mer 
kondition få du utav det. Du kan dansa fortare och mer kontrollerat.”. Då du rör dig på ett mer 
effektivt och koordinerat sätt kan du få ut maximal effekt av andra resurser också. Det är först då du 
kan koordinera dina armar och ben i till exempel rephoppning, som du kan utnyttja metoden till 
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konditionsträning. Elever skrev: ”Desto bättre koordination man har desto bättre klarar du av den 
fysiska delen.”, ”Då kan man utnyttja våran kropps fulla potential” och ”Man ökar typ nå kondition 
och styrka mer om man har bra koordination”.  
      En person nämner koordinationens fördelar vid utövande av sporter: ”om man går i en sport är 
det lättare att utföra sakerna du ska göra”. Andra elever skrev: ”Man tränar bättre om man har bättre 
kontroll på kroppen. Till exempel i fotbollen.” och ”Man kan göra mer träningsövningar”. 
      Flertalet elever betonade även minskning av skaderisken som en av koordinationsträningens 
positiva effekter: ”Om du har bra koordination minskar du risken för belastningar, sträckningar och 
ont i lederna.” och ”Man blir mer rörlig och har lättare att röra på sig utan att skada sig.”. 
Koordinationsträning medför även ”Ökad inlärning av rörelser, ökad balans”. Flera elever nämner 
vikten av att ha en bra koordination i grund och botten för att motverka fall i äldre dagar. ” För att få 
bättre balans till när vi är äldre. Gamlingar ramlar ofta mer än vad yngre gör”. Under lektionen 
nämnde jag att eleverna kanske har hört att det är vanligt att äldre ramlar och bryter lårbenshalsen.  
      Några elever har nått kunskapen om att koordinationsträning ger en ökad kroppsmedvetenhet: 
”Man kan klättra, krypa under saker, så man lär sig hur kroppen ska göra.” och ”Då vet man vad 
man kan och inte kan göra med sin kropp”. Två elever nämner även koordinationens positiva effekt 
på den psykiska hälsan, i både direkt och indirekt bemärkelse: ”Bättre hälsa. Man mår bättre av en 
bra koordination” och ”För att det är bra för kropp och sinne”. 
 
Mindmap�(tankekarta)�
Nedan följer de associationer eleverna gjorde via deras tankekarta över de tre lektioner jag undervisat 
i. Flertalet elever har skrivit att det har varit roligt och att det har varit bra undervisning. Många hade 
kommenterat lektionen då de dansade bugg: ”Roligare dans än det man vanligtvis lär på idrotten.”, 
”Awesome dans” och ”Dans roligt”. Stepbräda var ”hyfsat kul” för vissa elever medan några tyckte 
det var väldigt roligt: ”Jag började lära mig hur man körde step och skulle kunna tänka mig att gå på 
sådana träningspass”. 
      Andra ord som förekom var ”nytt”, ”variation”, ”spännande”, ”intressant” och ”lärorikt”. En 
elev skrev ”Jag lärde mig vad step är, det har jag inte vetat förut.” och en annan elev skrev ”Har varit 
lite annorlunda än vad vi normalt brukar göra. På ett bra sätt.”. Även kommentarer som ”Weird” och 
”Chill” förekom. Några elever hade negativa associationer så som ”jobbigt”, ”lite tråkigt” och 
”tråkigt med genomgång”.  
      Sammanfattningsvis kan det urskiljas att undervisningsaktiviteterna i överlag var nya och roliga 
för eleverna. Det var lärorikt samtidigt som de upplever teorigenomgångar som tråkiga.  
 

Diskussion�
 
Metoddiskussion�
Aktionsforskningsstudien kring koordination har medfört många nya reflektioner och lärdomar om 
hur jag kan arbeta som lärare i mitt framtida yrke. Vid litteraturgenomgången möttes jag av störst 
motstånd. Det har varit svårt att hitta relevant och tillförlitligt underlag till området. Forskning och 
tidigare studier kring vikten av koordinationsträning för äldre ungdomar har lyst med sin frånvaro. 
Jag upplever att de flesta studierna handlar om den motoriska rörelsekontrollen hos yngre barn.  
      I och med utvecklingsarbetet ute i den pedagogiska verkligheten har jag praktiserat ett upplägg 
kring det centrala innehållet ”koordinationsträning och dess effekter”. Den förförståelse som jag har 
haft om koordination har påverkat valet av övningar. Denna bild har dock förändrats under resans 
gång och planeringen har korrigerats kontinuerligt. Självklart finns det saker nu i efterhand som 
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kunde ha gjorts annorlunda. Ett exempel är själva ordningen av teorigenomgångarna. Det var först 
under den sista lektionen som koordinationsträningens effekter togs upp med klassen. Förslagsvis 
kunde detta ha kommit tidigare så att eleverna hade fått en förståelse i ett tidigt skede till varför vi 
tränade detta. En annan reflektion är att tävlingsmomentet i hinderbanan kunde ha skippats. 
Nackdelarna med en tävling vid koordinationsträning är att de mest okoordinerade eleverna ”lämnas 
bakom”. Det övergripande syftet med hinderbanan var dock att framhäva vilka de koordinativa 
egenskaperna var – balans, rytm, reaktion m.m. (Major & Svendsen, 1997).  
      Den didaktik som väljs inför en undervisning måste väljas i hänsyn till styrdokument och 
kunskapsområde, men även i hänsyn till de elever som ska undervisas (Uljens, 1997).  Som nämnt 
ovan i bakgrunden bör utgångspunkten ligga i inlärningsteori, utvecklingsteori och 
personlighetspsykologi. Vid en sådan här studie, då jag inte känner klassen sedan innan, ligger fokus 
hos de två första kategorierna. Detta påverkar resultatet.  
      Upplägget styrdes till stor del av olika ramfaktorer. Tillgången till idrottshallar och bra 
musikanläggning är några exempel. Att eleverna snart skulle få påsklov styrde valet av antal lektioner 
för upplägget. Mitt i undervisningsperioden hade klassen även simundervisning på badhuset. Jag fick 
förfrågan av klassens ordinarie lärare om jag behövde den lektionen också till mitt 
aktionsforskningsprojekt, men jag ansåg att klassens tillgång till simhall var betydelsefullt och jag ville 
inte förändra för mycket i deras planering. En nackdel till att det inföll denna ”badvecka” mitt i 
koordinationsområdet är att den röda tråden tappades lite. Eleverna hann möjligtvis glömma bort en 
del saker från de tidigare lektionerna, som annars kunde ha visats sig på kunskapstestet.  
      På det sättet som kunskapstestet genomfördes kan det ha skapats ett större lärande hos eleverna. 
I och med att de fick se frågorna i början var de redan då medvetna om vad de skulle lägga fokus på 
att lära sig. Möjligtvis blev de mer uppmärksamma och nyfikna under lektionernas praktiska och 
teoretiska inslag. Tidsfaktorn är även av avgörande betydelse i detta anseende. Olika individer 
behöver olika mycket tid för att lära sig. Aktionsstudien påverkas självklart också av att jag som är ny 
för klassen är där. 
      En annan reflektion som har uppenbarat sig nu i efterhand om den undersökningsmetod av 
deras upplevelser (mindmap) som använts, är att den borde ha genomförts på ett annat sätt. Metoden 
bidrog inte till något väldigt givande för min del. Det gav inte mer än det jag redan visste utifrån vad 
eleverna berättat under lektioner och det jag gissat mig fram till – att det har varit roligt, men att 
teorigenomgångar är tråkigt för vissa. Jag hoppas att det i alla fall var givande för eleverna. Metoden 
mindmapping kan bidra till en förbättrad inlärning (Buzan, 1993). Det blev även den avslutande 
delen i cirkelns förlopp: förförståelse – intention – handling – upplevelser – reflektion (Uljens, 1997). 
Reflektion är i sig ett viktigt steg för att lärande ska ske (Tiller, 2009). 
 
Resultatdiskussion��
Antalet elever ökade från lektion till lektion. Möjligen kan det vara så att efter avslutad lektion 
berättade de närvarande eleverna för de övriga vad som försiggått under lektionen, vilket gjorde dem 
intresserade.  
      Det fanns dock även de eleverna med bristande motivation. Några elever avvek från 
undervisningsaktiviteterna och ett stort antal elever kom inte alls. Måhända att de elever som inte 
närvarade under mina lektioner inte heller vanligtvis brukar komma. Eller var det för att det stod 
koordinationsträning på schemat som fick dem att avstå? 
      Det finns många tänkbara andledningar till varför en elev väljer att avvika från en aktivitet. En 
försenad motorisk utveckling kan leda till utfrysning och mobbning. Elever som inte har 
automatiserat vissa grundläggande basrörelser, måste medvetet koncentrera sig på hur rörelserna ska 
utföras. De är därmed avskurna från att lägga fokus på andra förhållanden, så som innehållet under 
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lektionen och interaktionen med andra. Det är lätt att hamna utanför om man inte bemästrar samma 
färdigheter som sina jämnåriga klasskamrater.  
      Det kan även vara att eleven inte känner sig bekväm i situationen. En del elever som går på 
gymnasiet är fortfarande kvar i puberteten. De kanske känner sig fumliga och klumpiga, och är inte 
på humör att träna sin koordination. Det är också troligt att en negativ självbild hindrar dem att 
aktivt medverka, trots att de har de motoriska färdigheterna som krävs för att utföra aktiviteten. 
Dåligt självförtroende kan vara en orsak till att eleven inte vågar kliva in i situationen med rädsla för 
att ”göra bort sig”. Även om en elev inte vill delta i aktiviteterna är det dock viktigt att involvera 
denne på något annat sätt. Jag tänker på exemplet om Karl. Även fast han inte ville delta i 
hinderbanan, frågade jag honom om han kunde ställa upp och skriva poäng på tavlan åt de tävlande 
lagen.  
      Cirkelträningen som innehöll parövningar i form av kombinationsträning kan medföra att vissa 
elever känner sig utsatta. Många av övningarna i Lidbergs bok (2007) består av att den ena personen 
ska lyfta upp den andra. Om en person som ska lyftas är överviktig eller personen som ska lyfta 
saknar styrkan kan detta kännas jobbigt. Jag begränsade mig till två övningar där eleverna skulle lyfta 
varandra. Det fanns tillgång till både lätta och svåra alternativ under banan och eleverna kunde välja 
att hoppa över en övning ifall de önskade. Jag anser att det är vikigt att ha med övningar av växlande 
svårighetsgrad. Lättare alternativ måste finnas med så att alla elever, med eller utan motoriska 
svårigheter, klarar av banan. Svårare övningar kan bidra till ett ökat självförtroende hos eleverna då 
de klarar något utmanande. Vissa av övningarna var även intima, vilket kan kännas obekvämt för 
vissa elever. Men de hade ju, som sagt, möjligheten att hoppa över stationer.  
      Under lektionerna observerades det att vissa elever hade koordinationssvårigheter, bland annat 
under step- och buggmomentet. Orsaken kan vara att detta är rörelsemoment som eleverna inte är 
van att utföra. Dans är även svårt koordinationsmässigt. Det innehåller rörelser med både armar och 
ben och det sker oftast i takt till musik. Stepen innehåller även en koreografi som ska följas. Som 
nämnt ovan kan även psykiska förhållanden påverka koordinationsförmågan (Langlo Jagtøien et al., 
2002). Det kan till exempel vara att eleven är mobbad eller är osäker på sitt val av framtid.  
      En av forskningsfrågorna, och en del av det empiriska resultatet, är vilken kunskap eleverna fått 
genom detta undervisningsupplägg. Samtal med eleverna samt förkunskapstestet visar på bristande 
kunskaper hos flertalet elever i det inledande stadiet innan undervisningsupplägget. Tomma ark 
lämnades in vid testet. Orsakerna till denna avsaknad av kunskaper kan vara åtskilliga. Möjligtvis har 
undervisning i området i tidigare skolår inte ägt rum. Måhända hänger detta samman med den 
upplevelse jag har av avsaknad forskning i ämnet. Erfarenheter av koordination har heller kanske inte 
ingått i elevernas uppväxt och vardag.  
      Det kunskapstest som utfördes i avslutande kapitel visar på ökad besittning av kunskaper i 
området hos eleverna. De visar upp kunskaper om vad koordination är, hur det kan tränas och vilka 
bidragande positiva effekter det har. Detta resultat åskådliggör att jag med detta 
aktionsforskningsprojekt når en del av mitt syfte – att eleverna får ökad kunskap om koordination.  
      De kunskaper som eleverna nått är självklart starkt förknippat med det undervisningssätt som jag 
har presenterat. Uljens (1997) visar i sin didaktiska modell hur lärarens förförståelse och intentioner 
leder till speciella handlingar. Detta influerar självklart elevernas upplevelser och lärande. Författaren 
talar även om ”elevnivån”, där det är eleven som avgör vilket handlande som ska bedrivas och 
därigenom vilket lärande som ska uppnås. Som nämnt ovan är elevens frihet att avgöra innehållet 
dock oftast begränsad. Pedagogen har alltså en avgörande roll för vilka kunskaper som eleverna 
kommer att besitta. Alla elever var heller inte närvarande under alla lektionerna, vilket också påverkar 
deras erhållande av kunskaper.  
      Genom kunskapstestet kan jag urskilja en viss kvalitativ nivåskillnad i elevernas lärande. I 
styrdokumenten (Skolverket, 2006) finns det att läsa om de fyra F:en – fakta, förståelse, färdighet och 
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förtrogenhet. En del elever skriver bara ned fakta, mina ord som jag sagt under lektionerna - ”Desto 
bättre koordination man har desto bättre klarar du av den fysiska delen.”. Medan en del elever visar 
på en totalförståelse där de även drar egna paralleller till deras verklighet. ”Man utvecklar förmågan 
genom att utföra rörelser (nya rörelser) som t.ex. bugg, om du inte kan det lär du in nya rörelser och 
takter och genom att bli bättre på bugg desto mer du övar desto mer kondition få du utav det. Du 
kan dansa fortare och mer kontrollerat.”. Genom några elevsvar kan jag även se att de varit 
närvarande på lektionerna, men inte riktigt lyssnat: ”Man ökar typ nå kondition och styrke mer om 
man har bra koordination”.  
      Den sista forskningsfrågan är hur eleverna upplever detta undervisningsupplägg. Flertalet av 
eleverna anger att arbetssättet varit nytt och annorlunda för dem, vilket varit en av mina tankar vid 
upplägget. Jag anade att det inte var så många som hade testat på step, bugg och 
kombinationsträningsövningar parvis. För att koordinationsträningen ska ge bäst effekt bör den 
innehålla ovana och nya rörelser (Major & Svendsen, 1997). 
      Några av elevernas uppfattningar är att det är tråkigt med teorigenomgång. Av egen erfarenhet 
från min skolgång har jag aldrig upplevt teoretisk undervisning i ämnet Idrott och hälsa. Möjligen har 
dessa elever samma erfarenheter som mig. De är inte vana vid läsmaterial och teorigenomgångar i ett 
sådant här praktiskt ämne och upplever det därför som ”tråkigt” och ”jobbigt”. Vissa av eleverna 
slutade lyssna då det var dags för teori. Det kan vara en av anledningarna till varför det endast är en 
elev som har uppfattat att genom att korsa mittlinjen så ökar koordinationsträningen, även fast jag 
nämnde det två gånger. Möjligtvis kan det även vara därför att det är första gången de hör talas om 
koordination och riktlinjerna för hur det kan tränas. Det blev mycket information att ta in på en 
gång. De har inte matats av begreppen genom uppväxten, så det har inte etsat sig fast i hjärnan ännu.  
 
Fortsatt�forskning�
Jag har fått kunskap om hur ett undervisningsupplägg kring koordination kan se ut och har flera 
ytterligare idéer på hur det kan utvecklas vidare. Studien har även gett upphov till nya 
frågeställningar. Som jag nämnde ovan upplever jag att det finns relativt liten forskning gjord kring 
vikten av koordinationsträning för äldre ungdomar. Detta kan vara ett intressant område att forska 
vidare på.  
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”Flickor�gråter�och�får�ont”���om�idrottsundervisningens�
konstruktion�av�kön�

�
Anna�Stiglund�
 
Abstrakt�
Syftet med projektet var att få kunskap, och ge eleverna kunskap om huruvida och hur vissa aktiviteter i Idrott och 
hälsa, massage, bollspel och bad, konstruerar genus och om eleverna uppfattar aktiviteterna som könsmärkta. Det 
genomfördes genom aktionsforskning, vilket innebär att undersökningen sker i praktiken tillsammans med deltagarna 
som redan finns där. Till hjälp vid aktionsforskningsprojekt användes observationer och kvalitativa intervjuer i grupp, 
som genomfördes vid tre olika lektionstillfällen. Resultatet visar att vilken aktivitet som undervisas på en idrottslektion 
har en avgörande roll för skapandet at könsmönster. Eleverna lär sig att pojkar ska vara överordnade och flickor 
underordnade i vissa aktiviteter. Pojkar får möjlighet att briljera i större utsträckning. Maskulina egenskaper värderas 
högre än kvinnliga. Könsmönstret anses inte som ett problem i undervisningen trots att både lärare och elever är 
medvetna om att det existerar till viss del. Genom att lyfta fram hur könskonstruktion skapas och föra en diskussion 
kring stereotypa föreställningar, skapades en större medvetenhet om detta hos eleverna.  
 

Inledning�
 
”Och till kvinnan sade han: jag skall låta dig utstå mycken vedermöda, när du bliver havande; med smärta skall 
du föda dina barn. Men till din man skall din åtrå varda, och han skall råda över dig.” (Hirdman, 2001 s.77 – 
Bibeln: 1: a Mosebok 3:16) 

 
Att mannen varit överordnad kvinnan har sedan lång tid tillbaka varit normen i samhället. Speciellt 
idrotten är en arena som dominerats av män genom historien och som präglat både idrottsrörelsens 
och idrottsundervisningens utformning. Idrotten har beskrivits som en manlig värld som kvinnorna 
fått tillträde till (Olofsson, 1989). 

I ämnet idrott och hälsa syns den manliga överordningen tydligt när det pratas om de flickiga 
flickorna och de pojkiga pojkarna, där pojkar är dominerande och flickor underordnande. Det är 
dessa pojkar och flickor som utgör den generella bilden av att en pojke och flicka är på ett visst sätt, 
om man ser till idrottsämnet. Flickor och pojkar uppfattas genom detta som homogena grupper och 
ses som varandras motpoler. Det är den här konstruktionen av flickor och pojkar som vi kallar 
genus. Men vad är det då som skapar genus i ämnet idrott och hälsa? Det brukar talas om att det är 
undervisningen i ämnet som skapar könsskillnader och konstruktion av kön och speciellt de 
aktiviteter som används och på vilket sätt de undervisas (Larsson, Fagrell & Redelius, 2005). 

Det är det här som mitt aktionsforskningsprojekt kommer att handla om. Jag kommer att 
undersöka hur idrottsämnet, genom dess aktiviteter och hur de bedrivs, konstruerar genus. 
Genus intresserar mig för att det är något som påverkar oss alla både medvetet och omedvetet. Det 
är något som format oss genom historien och som förmodligen kommer att göra det i framtiden. 
Det berör oss alla på ett eller annat sätt. 
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Bakgrund�
 
Tidigare�forskning�om�genus�och�idrott�
Genus är ett begrepp som utmärker sig genom att kvinnlighet och manlighet bestäms i förhållande 
till varandra. Utan att definiera vad manlighet är kan man inte definiera kvinnlighet. Att det råder ett 
maktförhållande inom genusbegreppet är också synligt då det handlar om status i samhället (Hedlin, 
2004). Mannen är normen genom den genusordning som finns i samhället och kvinnan en avvikelse. 
Hirdman (1992) menar att denna ordning är den mest grundläggande ordningen i samhället och att 
en förändring av denna skulle påverka hela systemet, dess uppbyggnad och struktur. Samhället har 
genom historia och kultur formats av olika föreställningar som skapat överenskommelser mellan 
könen om vad som anses vara passande för män och kvinnor. Det kan röra sig om sysslor och 
relationer. Hirdman (2001) kallar det här för genuskontraktet. Ett genuskontrakt är enligt författaren 
något som nedärvs kulturellt från generation till generation men som också hela tiden förändras. 
Genusordningens existens syns tydligt inom idrottens arena, där mannen under lång tid varit 
normen.  

Den tidiga idrottsrörelsen i Sverige ansågs i första hand, fostra män till att bli modiga, 
självbehärskande och viljekraftiga individer. Dessa egenskaper som formats efter den militära fostran 
anses vara manliga (Olofsson, 1989). De kvinnliga idrottarna dök upp i Sverige under 1800-talets 
senare del och utövade i början samma övningar och rörelser som män men som sedan utvecklades 
till en speciell kvinnogymnastik. Detta mönster visar sig under hela idrottsrörelsens framväxt. Det är 
männen som startat en viss idrottsgren och sedan har kvinnorna så småningom fått tillträde till den. 
Kvinnorna har genom den svenska idrottsrörelsens historia alltid gått i männens fotspår. Författaren 
beskriver det som att den svenska idrotten har ”skapats av män för män och dessutom beskrivits av 
män” (Olofsson, 1989, sid 56).  

Även idrottsundervisningen i skolan har dominerats av maskulint skapande. Gymnastikämnet 
var från allra första början ett sätt att skapa manlighet (Ljunggren, 1999). Författaren (1999) menar 
vidare att ämnet endast bedrevs efter en enkönsmodell, eftersom flickor ansågs vara en mindre färdig 
version av pojkar pga. den manliga normen som präglade skolan. 
Begreppet genus används flitigt inom forskningen när det handlar om villkor för flickor, pojkar, män 
och kvinnor. Det kan handla om villkor ur ett historiskt, kulturellt och socialt perspektiv. Larsson 
(2007) menar att det finns många olika sätt att vara pojke eller flicka på beroende på det samhälle 
eller den arena som finns. Varje samhälle och område har egna normer och förväntningar om vad 
som är manligt eller kvinnligt. För att bli sedd som flicka eller pojke i ett visst sammanhang, måste 
man alltså bete sig på ett visst sätt utifrån vad som gäller som norm i den miljön (ibid.). 
Idrott och hälsa är idag det enda ämnet där pojkar har högre betyg än flickor. Det finns flera 
tolkningar om varför det ser ut så. En orsak som lyfts fram är att betygen sätts i förhållande till fysisk 
prestation och egenskaper som brukar kopplas samman med maskulinitet. Den fysiska förmågan i 
aktiviteten är alltså det som värderas högst. Även de aktiviteter som används mest i 
idrottsundervisningen är av maskulin norm, exempelvis bollspel, vilket också är en orsak till 
betygsskillnaden, eftersom könsneutrala aktiviteter då undervisas mer sällan. I bollspel, som är en 
könsmärkt aktivitet sker ett lärande om hur man ska vara som flicka eller pojke. En flicka lär sig att 
hålla igen och pojkar lär sig att släppa loss under en sådan aktivitet, vilket i sin tur påverkar betyget 
(Larsson, m.fl. 2010).  

Idrott och hälsa och undervisning i detta ämne har genom åren skapat egna förväntningar och 
föreställningar om manligt och kvinnligt eller flickigt och pojkigt. Inom den här ramen talas det om 
de ”flickiga” flickorna och de ”pojkiga” pojkarna, där flickorna är underordnade pojkarna som 
istället är dominerande (Larsson, Fagrell & Redelius, 2005).  Dessa pojkar och flickor förväntas även 
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vara heterosexuella eftersom den läggningen anses vara mer naturlig och mer önskvärd genom ett 
heteronormativt perspektiv. Heteronormativitet innebär ett antagande om att alla människor har en 
heterosexuell läggning tills att något visar på motsatsen (Larsson & Fagrell, 2010). Det är specifikt de 
heterosexuella flickorna och pojkarna som man inom ämnet idrott och hälsa utgår ifrån när det gäller 
förväntningar på kön (Larsson, m.fl. 2010). Författarna skriver vidare att de heterosexuella pojkarna 
förväntas vara mer intresserade av fysisk aktivitet och tävling och de heterosexuella flickorna antas 
vara mer intresserade av estetik och uttryck. 

I verkligheten har undersökningar dock visat en annan bild av vad som intresserar eleverna i 
idrottsämnet. De aktiviteter som flickor uppskattar mest i år 9 är bollspel, racketspel och dans. 
Därefter följer aerobics/motionsgymnastik och simning. Pojkarnas favoritaktiviteter i år 9 är bollspel, 
racketspel, bollekar, utförsåkning och styrketräning (Larsson, Fagrell & Redelius, 2005). Det är alltså 
samma aktiviteter i toppen både hos pojkar och flickor, även fast det är en större del av pojkarna 
som uppskattar boll- och racketspel. Författarna menar att det här resultatet visar på att det inte är så 
stora skillnader mellan könen och att det borde leda till att stereotypa föreställningar om pojkar och 
flickor blir svårare att bevara. Det har också visat sig att det är dessa aktiviteter som bollspel och 
racketspel som är mest förekommande i idrottsundervisningen (Skolverket, Rapport 335, 2010). 
Vidare så tänker författarna att det som undervisas och hur det genomförs sätter tydliga exempel på 
vad som efterfrågas i ämnet idrott och hälsa. Det är på grund av aktiviteter som exempelvis bollspel 
som pojkar generellt blir duktigare, uthålligare och starkare.  Detta i förhållande till att det är tävling 
och prestation som präglar undervisningen. Denna tävling och prestation visar sig tydligt i 
undervisningen på grund av påverkan av föreningsidrott och speciellt då manlig sådan (ibid.). 
Larsson, Fagrell och Redelius (2005) anser att pojkar får fler möjligheter än flickor att framstå som 
mer duktiga, uthållig och starkare pga. att bollspel är en stor del av det innehåll som ofta undervisas. 

Det visat sig att lärare i idrott och hälsa medvetet kan använda sig av tre olika strategier för att 
handskas med problem av genuskaraktär (ibid.). En av strategierna handlar om särskiljning. Det 
författarna tydligt kunde se var att lärare väljer att skilja på flickor och pojkar under lektionen. Det 
sker alltså en särundervisning istället för samundervisning då pojkar och flickor bildar homogena 
grupper utan att själva ifrågasätta det. Det kan ske spontant när flickor drar till sig andra flickor och 
placerar sig längre bort från aktiviteten och pojkar går ihop med andra pojkar och placerar sig 
centralt och nära aktiviteten. Men det kan även ske pga. lärarens beslutsfattande. En annan strategi är 
när lärare väljer att sänka krav och förväntningar på flickor. Det kan vara när läraren anser att en 
övning är för svår eller kräver för mycket styrka/uthållighet. Samtidigt som kraven sänks för 
flickorna så ökar dem för pojkarna. Att lärare ironiserar över pojkars ”övertro” på deras förmåga är 
också en strategi som används. Något som också kan ske på initiativ av läraren är när en pojkes 
prestation lyfts upp till allmän beskådan för resten av klassen och läraren. Författarna beskriver detta 
som en hyllning till manligheten, vilket sällan inträffar med kvinnligheten i undervisningsinnehållet. 
På samma sätt tillåts pojkarna i större utsträckning att briljera i någon aktivitet och möjligheten för 
flickor att briljera på något minskar dels pga. vald aktivitet men också för att det finns en allmän 
föreställning om att det är synd om pojkarna när flickorna är lite duktigare. 
De slutsatser som Larsson, Fagrell och Redelius kom fram till (2005) är:  

� Att det som efterfrågas och värdesätts i ämnet idrott och hälsa är sådant som associeras med 
manliga föreställningar. 

� Dessa föreställningar och förväntningar visas genom att undervisningen kretsar kring 
aktiviteter med manlig prägel. 
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� Prestationer som styrka, uthållighet och goda resultat, som uppfattas som maskulina 
egenskaper, är det som värdesätts högre i undervisningen till skillnad från reflektion och 
estetiska uttryck, som har en kvinnlig prägel. 

� Flickor och pojkar hittar olika sätt att göra motstånd till det innehåll som undervisningen har. 
Pojkar visar motstånd genom att vara fysiskt aktiva men inte på det sätt som är tänkt. Flickor 
blir istället passiva och icke fysiskt aktiva. 

 
Den nuvarande läroplanen (Skolverket, läroplanen för grundskolan-94) understryker skolans 

ansvar att motverka traditionella könsmönster. Trots detta så är det snarare så att lärare i idrott och 
hälsa bevarar genusstrukturen genom att tysta ner problemen istället för att lyfta fram och ifrågasätta 
dem (Larsson, Fagrell & Redelius, 2005). Det leder, menar författarna istället till en förstärkning av 
stereotypa föreställningar och förväntningar av vad som är manligt respektive kvinnligt. 
Anledningen till detta kan vara att könsmönster, som att pojkar tar mer plats och syns och hörs mer, 
anses vara givna av naturen och uppfattas därför inte alls som ett problem, av lärare och elever 
(Larsson, m.fl. 2010). Samma studie visar också att lärare inte strävar medvetet eller aktivt för att 
motverka genusstrukturen. Detta pga. att de inte fått någon utbildning om könskonstruering och 
genus. Författarna kommer fram till att en utbildning och en miljö där klassen är trygg, och kontakt 
med kollegor och föräldrar är god, är viktiga faktorer för att lärare ska kunna utmana konstruktionen 
av genus i undervisningen.  

Larsson, m.fl. (2010) uppfattar under observationer att det i vissa aktiviteter i idrottsundervisning 
finns tydliga könsmönster. Detta påträffades under bollspel och bollekar då flickorna var i minoritet. 
Pojkarna tog stor plats, använde tuffa kast och hög ljudvolym. De dominerade aktiviteten och 
flickorna drog sig undan. Något som författarna tyckte var uppseendeväckande var att när flickorna 
fick vara i majoritet och samma bollaktivitet pågick, tillägnade de sig samma mönster som pojkarna 
haft i aktiviteten. 

När traditionell dans användes som aktivitet skapades det också genuskonstruktioner (ibid.). 
Författarna kunde urskilja en osäkerhet mest hos pojkarna över hur de skulle agera under aktiviteten. 
Flickorna var mer intresserade över lektionens moment och pojkarna var högljudda, tog mest plats 
och pratade med läraren. I aktiviteter där fokus mer ligger på individnivå är det dock svårt att tyda 
några könsmönster. 

Forskningen visar också att lärarna hade en låg genusmedvetenhet genom att omedvetet 
upprätthålla en genusordning där pojkar och flickor inställer sig i traditionella könsmönster. Detta 
kan uttrycka sig genom vem eleverna väljer att sitta bredvid, hur grupper bildas och hur 
kommunikationen sker mellan kön och grupper. Författarna anser att en mer framträdande 
genusmedvetenhet hos lärare är av värde för att innehållet ska kunna utformas och organiseras efter 
ämnets mål och som i sin tur kan leda till att utmana könsmönster och motverka skapandet av genus 
i undervisningen (Larsson, m.fl. 2010). 

Sammanfattningsvis visar forskningen på att det finns flera faktorer som konstruerar kön i 
idrottsundervisningen. Att sänka förväntningar på flickor och göra det motsatta för pojkar är en 
faktor. Att pojkar får utrymme att briljera och hyllas i undervisningen är en annan. Särskiljning av 
flickor och pojkar på grund av att pojkar antas vara alltför dominerande är ett tredje exempel. Att 
pojkar ska ta mer plats, ska synas och höras mest, ses inte som ett problem vilket också skapar 
könsmönster. Något som däremot ses som ett problem kan vara det motstånd som flickor och 
pojkar visar. Flickornas aktiva passivitet som innebär att undvika fysisk ansträngning men ändå 
framstå som en god elev. Pojkars motstånd visar sig genom att vara aktiva men inte på det sätt som 
läraren tänkt. Dessa föreställningar, motstånd och förväntningar visas genom att undervisningen 
kretsar kring aktiviteter med manlig prägel (Larsson, Fagrell & Redelius, 2005). 
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Teoretisk�ram�
Min teoretiska ram utgår ifrån Bourdieu och hans huvudbegrepp habitus, fält och kapital. Dessa 
begrepp har jag tänkt använda som vägledning vid tolkning och analys av elevernas beteenden i olika 
situationer ute på fältet.  

Engström (2010) beskriver habitus som ett begrepp som innehåller alla tidigare erfarenheter hos 
en individ som i sin tur kan påverka ens föreställningar, handlingar och förmågor. Habitus är något 
som vi bär med oss hela livet och som formas efter upplevda erfarenheter. Vi agerar utifrån vårt 
habitus och det sker naturligt och omedvetet. Engström (2010) skriver också att val av aktivitet, 
sättet vi står, pratar eller går på också är uttryck för Bourdieus begrepp habitus. Londos (2008) menar 
att habitus kan utvecklas i relation till andra och att skillnader i upplevelser och olika värderingar 
visar sig genom habitus. Det är ett dynamiskt begrepp som styr människor i deras vardag och deras 
syn på hur världen ser ut (Ibid). Habitusbegreppet kan i mitt resultat användas för att förklara de 
föreställningar och förväntningar på manligt och kvinnligt som eleverna bär med sig, t.ex. vilka 
aktiviteter som uppfattas som könsmärkta. 

Ett fält kan förklaras som ett system uppbyggt av sociala och kulturella relationer och som 
betraktas som en liten del av samhället, inte samhället i stort. Inom fälten sker det strider mellan 
individerna som har specifika intressen och positioner. Olika värden ger makt och status och ska 
fördelas inom fältet. Vissa värden ger ett erkännande i relation till de olika positionerna inom det 
gemensamma systemet (Londos, 2008). Ett exempel på ett fält kan vara idrottsundervisning, där 
speciella logiker är typiska för detta fält men inte i ett annat (ibid.).  

Det finns vissa övertygelser i ett fält som delas av individerna inom fältet. Dessa övertygelser är 
ett värderingssystem som uttrycks så naturligt att individerna inte längre kan se hur eller varför det 
uppkommit (Londos, 2008). Sociala dominansförhållanden inom fälten är också något som Bourdieu 
nämner i samband med en manlig dominans. Det främsta exemplet på manlig dominans kallade 
Bourdieu för paradoxal underkastelse (ibid.). Genom att använda begreppet fält för att tolka mitt 
forskningsresultat kan vissa uppträdanden hos pojkar och flickor förklaras tydligare. Ett exempel på 
uppträdanden kan vara överordnade pojkar och underordnade flickor. 

Bourdieus kapitalbegrepp handlar om att människor har olika status, inflytande och makt 
beroende på vilka tillgångar de har. Kapital kan uttryckas som ekonomiska, sociala, kulturella och 
symboliska. Dessa kapital blir tillgångar om de kan värderas, identifieras och kännas igen av olika 
sociala grupper. En individs tillgångar sätts i relation till andras tillgångar, vilket kan värderas olika 
beroende på vilket fält som gäller och dess gemensamma logiker (Engström, 2010). I mitt 
forskningsresultat kan ett kapital innebära att vissa åsikter eller kunskaper värderas på olika sätt 
beroende på vilken aktivitet som gäller, t.ex. fotboll.  
 

Syfte�
Syftet med detta aktionsforskningsprojekt är att få kunskap, och ge eleverna kunskap om huruvida 
och hur vissa aktiviteter i Idrott och hälsa, massage, bollspel och bad, konstruerar genus och om 
eleverna uppfattar aktiviteterna som könsmärkta. 

Min avsikt är ytterligare att förbättra min egen medvetenhet om könsmönster och hur kön 
konstrueras i idrottsundervisningen. Anledning till detta är för att jag, som lärare i idrott och hälsa, 
ska kunna utforma min undervisning i ämnet på ett sätt som minskar skapandet av genus och 
könsskillnader. 
 
Frågeställningar�
Vad utmärker en aktivitet som skapar könsskillnader? Vilka faktorer påverkar konstruktion av kön 
inom aktiviteten?  
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Metod�
�
Aktionsforskning�
Aktionsforskning som metod handlar om att forska i praktiken tillsammans med deltagarna som 
redan finns där. Detta ökar lärandet hos båda parter (Tiller, 1999). Går man tillbaka till min forskning 
blir skolan och undervisningen i idrott och hälsa praktiken och eleverna, läraren och jag själv blir 
deltagarna i praktiken. Tiller (1999) beskriver vidare att målet med aktionsforskningen är att resultatet 
ska förändra deltagarnas praktiska situation till något bättre. Forskningen utarbetas utifrån tankesättet 
att man kan ändra på något som är nuvarande till något som är mer glädjande för de praktiska 
deltagarna, för andra och för sig själv. Aktionsforskaren deltar aktivt på det fält som studeras genom 
olika åtgärder av konstruktiv karaktär. En aktionsforskare kan välja mellan flera roller i praktiken. 
Det kan vara som observatör, ledare eller elev (ibid.). I min forskning kommer jag att välja rollen 
som observatör men även som ledare vid gruppsamtal. 
 
Genomförande�
De metoder jag har använt vid mitt aktionsforskningsprojekt är observationer och kvalitativa 
intervjuer i grupp. Jag har valt att använda observationer för att få en tydlig bild av elevernas 
beteenden i undervisningen. Der är beteenden som förekommer i naturliga situationer och är en 
anledning till att jag valt denna metod (Patel & Davidsson, 2003). Jag kommer att vara icke 
deltagande observatör, eftersom det kan vara lätt att missa ett beteende om jag själv är delaktig i 
undervisningen (ibid.). Gruppintervjuer har jag valt eftersom jag vill ha uttömmande svar från både 
pojkar och flickor och möjlighet till diskussion. Jag ville också ta reda på så mycket som möjligt av 
elevernas upplevelser och tankar, vilket kvalitativa gruppintervjuer som metod kunde hjälpa mig med 
(ibid.). Min förhoppning var också att upprepade intervjuer med gruppen kunde leda till nya insikter, 
både hos elever och hos mig själv som intervjuare (ibid). Dessutom så har jag använt mig av både 
praktik och teori genom dessa två metoder vilket har tydliggjort en helhet för eleverna. Jag har 
observerat tre lektionstillfällen där eleverna haft massage, fotboll och bad för att se skillnaderna 
mellan aktiviteterna och hur eleverna beter sig. Fotboll har jag medvetet valt eftersom en sådan 
aktivitet inte anses könsneutral, där manliga egenskaper värderas högre (Larsson, Fagrell & Redelius 
2005). Jag ville även observera en lektion med könsneutralt innehåll, därför valde jag massage. Det är 
en aktivitet som jag inte anser vara könsmärkt, utifrån egna erfarenheter och upplevelser. Som sista 
aktivitet skulle jag från början observera dans, eftersom det är en aktivitet som brukar gynna flickor 
och där kvinnliga egenskaper som exempelvis estetik värderas högre. Det föll sig senare så att det 
istället för dans blev bad. Även detta en intressant aktivitet att observera med tanke på de 
föreställningar om kroppen och kroppsideal som cirkulerar i samhället och som många unga 
anpassar sig efter. Det har i tidigare undersökningar visat sig att en stor grupp elever, både pojkar och 
flickor känner obehag av att klä om inför andra och att andra tittar på deras kroppar (Skolverket, 
2005).   

Efter varje observationstillfälle har jag haft ett samtal med gruppen om hur de ser på aktiviteten, 
genus och föreställningar om manliga och kvinnliga stereotyper. Alla elever som kommit till varje 
lektion var med under samtalet. Även dem som inte var ombytta eller inte deltog aktivt. Varje 
gruppintervju pågick i cirka 30 minuter. 

Till hjälp har jag skapat ett observationsprotokoll som jag använt under lektionstillfällena. Till 
detta har jag även kompletterat med löpande text för att få med så mycket material som möjligt, 
vilket gör min observation både strukturerad och icke strukturerad (Patel & Davidsson, 2003). I 
protokollet har jag använt frågeställningar utifrån relevant forskning om genus och dess konstruering 
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i idrottsundervisning. Till samtalet efter lektionen har jag skrivit färdiga frågor som stöd. Dessa 
frågor rör aktiviteten som var men också generella frågor om pojkar och flickor och stereotypa 
föreställningar. Frågorna är dels utformade med utgångspunkt i forskning men också utifrån mina 
egna funderingar. Utöver detta har det även skett spontana frågor beroende på hur samtalet 
utvecklats. Både under observation och intervju skrev jag ned förloppet på papper. Efter varje tillfälle 
renskrev jag allt på datorn och fyllde på med sådant som jag inte hunnit skriva ned under 
observationen och intervjun.  
 
Urvalsgrupp�
Jag valde att följa en och samma klass genom hela projektet för att få möjlighet att skapa ett lärande 
hos eleverna. Eleverna gick det andra året på samhällsprogrammet och läste vid det här tillfället 
kursen Idrott och hälsa A. Klassen bestod av 9 flickor och 13 pojkar. 
�
Analysmetod�
Vid analys av mitt resultat har jag utgått ifrån den tidigare forskning som finns om genus och 
konstruering av kön i idrottsundervisning. Framförallt har jag använt mig av artikeln Kön-Idrott-
Skola (Larsson, Fagrell & Redelius, 2005) där faktorer som bl.a. dominanta pojkar, underordnade 
flickor, briljering samt motstånd från flickor och pojkar i idrottsundervisningen benämns som 
konstruerande av kön. Dessa könsmönster använde jag mig av vid analys av resultatet. Jag läste 
igenom det som observerats, det som sagts under samtalen och tog hjälp av de självreflektioner jag 
skrivit ned tidigare, för att sedan skriva ned det viktigaste som resultat, allt ordnat efter rubriker. 
�

Resultat�
Här har jag valt att strukturera mitt resultat efter olika könsmönster som observerats eller visats 
under min forskning. Resultatet innehåller även en självreflekterande del. 
�
Dominanta�pojkar�och�underordnade�flickor�
Min forskning har visat på att det finns tillfällen i idrottsundervisningen där pojkar är mer högljudda, 
tar mer plats och är dominerande. 

Vid observationen av massagelektionen kunde jag se att en stor grupp med pojkar var de som 
pratade mest under lektionen. De levde om och skrattade och tjoade. En pojke i pojkgruppen 
försökte hela tiden spela clown och vara rolig. Han försökte provocera och sa att killar är bättre än 
tjejer på att massera. Även under fotbollslektionen visade det sig att samma grupp av pojkar var de 
som var mest framåt och som syntes och hördes. Det var även denna grupp som ”styrde” spelet och 
bestämde hur de övriga spelarna ska göra. Flickorna var försiktigare och mindre aktiva än pojkarna. 
De var inte lika delaktiga i spelet som dem. Ofta skedde situationer i spelet där flickorna klev åt sidan 
i förmån för pojkarna. 

När jag frågade klassen om deras uppfattning av åtskilda lektioner med pojkar och flickor var för 
sig, så svarade en flicka att det hade varit lite lugnare under aktiviteten om det hade varit skilda åt. 
Pojke sa att det inte spelade någon roll. En annan flicka menade att hon varit mer aktiv om endast 
flickor hade varit med under fotbollsspelet eftersom hon hade fått mer pass och tempot hade varit 
lägre. Det var pga. att pojkarna spelade fotboll på fritiden som hon ansåg att hon inte var lika aktiv. 
En pojke gav en förklaring till det. ”Vi orkar inte tänka hela tiden om det är en flicka eller pojke man passar. 
Det beror helt på spelet och man passar den som befinner sig på rätt ställe. Spelar ingen roll om det är tjej eller kille.” 

Pojkars typiska egenskaper beskrevs inte av gruppen som mer dominerande än flickors 
egenskaper. Däremot blev flickors karaktärsdrag beskrivna av pojkarna som snälla, tystlåtna, 
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försiktiga och oskyldiga. En flicka menade att det inte var så något mer. ”Så är det inte längre. Förut var 
det kanske så att flickor var tysta och försiktiga men inte nuförtiden”. Anmärkningsvärt var att övriga flickor 
under lektionen var tysta och sa knappt ett ord. Även under intervjun jag förde med dem. 
Det innehåll som är i idrottsundervisningen leder till olika beteenden hos eleverna. Hos både pojkar 
och flickor hör ett innehåll med tävling och matchliknande situationer ihop med en högre intensitet 
och mer vilja att röra sig. En pojke förklarar att när det blir tävling blir han mer seriös och vill vinna 
till varje pris. Fler flickor än pojkar kände däremot att det som undervisas inte avgör deras beteende. 
 
Briljering�
Resultatet av min forskning visar också på att pojkar i undervisningen briljerar mer än flickor. 
Genom observationer har jag lyckats tyda några tillfällen. Briljeringen sker speciellt under lektionen 
med fotboll. Några pojkar har innan lektionen tagit fram en boll och börjat spela. De är högljudda, 
ropar högt och skrattar samtidigt som de försöker göra så snygga mål och dribblingar som möjligt.  
Innan huvudaktiviteten får eleverna göra en konditionsbana vilken pojkarna även där får briljera.  
Två pojkar springer om och varvar de elever som ligger framför och får beröm av läraren. Under 
fotbollsspelet får pojkar briljera men utan beröm av läraren. Det visar sig speciellt genom att en 
pojke skjuter hårda skott från ett mycket långt avstånd. Han försöker hela tiden finta bort sina 
motståndare och försöker göra så snygga mål som möjligt. Får dock inget beröm av läraren. 

På badet får en pojke briljera mer än en flicka när han får hjälpa läraren att hämta upp en docka. 
Han får beröm och fortsätter att dyka och hoppa från trampolinen efteråt. 

Under ett samtal framgår det att några pojkar anser att fotboll är en manlig sport. ”Hockey och 
fotboll är mest manligt men basket och innebandy är både kvinnligt och manligt. Det är mest fotboll och hockey med 
män som visas på tv som champions league och hockey-VM.” En annan pojke förklarar att det känns värre 
om en flicka varit bättre än honom. ”Killar är ju bättre om man kollar på elitnivå i alla fall”. 
 
Motstånd�
Att pojkar och flickor visar motstånd på olika sätt har jag kunnat se i mina observationer. Pojkar har 
visat motstånd genom att vara aktiva under lektionerna men inte på det sätt som är förväntat. Ett 
exempel är under lektionen med massage, där en stor grupp med pojkar börjar massera på helt andra 
sätt än vad läraren sagt. De skrattar och pratar även fast de fått tillsägelse att vara tyst medan de utför 
massagen. Ett annat exempel är under fotbollslektionen där eleverna får i uppgift att bygga en 
konditionsbana, där några pojkar istället springer runt och spelar fotboll.  

Flickor har istället visat motstånd genom att vara passiva eller aktivt passiva. Under lektionen 
med fotboll då eleverna fick i uppdrag av läraren att bygga en bana förblev flickorna passiva och 
gjorde ingenting. Under fotbollsspelet var de mer aktiva men ändå passiva. De gjorde uppgiften men 
utan större ansträngning. En flicka var högljudd, svor, skrek och skrattade mest hela tiden och var 
med på planen men inte delaktig i spelet. En annan flicka gick mest omkring på planen och gjorde 
några försök att röra i bollen men blev sällan något allvar av det.  

En pojke visar motstånd genom att vara passiv. Under lektionen med massage väljer han att inte 
aktivt delta i undervisningen utan sitter vid sidan av och ser på. Vid ett annat tillfälle är han med på 
lektionen men visar motstånd genom att leka med mobilen eller prata med en kompis istället för att 
göra övningarna. Det här tillfället sker vid simundervisningen. 

På lektionen med fotboll som aktivitet är det endast två flickor som deltar. Övriga flickor dyker 
inte upp alls. Liknande scenario händer på simlektionen då många elever dyker upp på plats men där 
endast 7 av 23 deltar i badet. Här var det fler pojkar än flickor som var borta. Eleverna visar 
motstånd genom sin frånvaro. 
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Starka�pojkar�och�oskyldiga�flickor�
Det framgick under gruppintervjuerna att eleverna bar på föreställningar om kvinnligt och manligt. 
Massage som aktivitet uppfattades som ”lite gay” av några pojkar. Hela situationen av att röra vid 
varandra var ovan för pojkarna. ”Det kändes konstigt att ta på varandra när man är nykter” sa en pojke. Jag 
frågade varför ingen i klassen hade tagit bort tröjan vid övningarna och fick till svar av pojkar att det 
är för ”bögigt” men också för att det känns olustigt att visa sig. Aktiviteter som uppfattades som 
flickiga var dans och cheerleading. Detta nämndes endast av pojkar som också tyckte att de pojkar 
som håller på med sådan idrott inte är manliga. En pojke förklarar: ” Om någon man känner skulle hålla 
på med det så skulle de behöva hävda sig på något annat sätt för att det ska bli mer manligt”. Fotboll ansågs av 
några elever vara en manlig aktivitet tillsammans med ishockey. Detta för att dessa idrotter visas 
mycket i media och då deltar oftast män. De flesta tyckte dock att fotboll var både en manlig och 
kvinnlig idrott.   

Även kläder på idrottsundervisningen diskuterades av gruppen om vad som är manligt och 
kvinnligt. Flickornas klädsel kunde se ut på många olika sätt utan att det var okvinnligt. Däremot 
hade pojkarna inte alls samma valmöjligheter. ”Det skulle vara konstigt om en kille kom på idrotten med 
tights” sa en pojke. En annan pojke fortsatte: ”Det är klart att man kan ha det när man har shorts på tights. 
Det kan jag ha på fotbollen när det är kallt ute.” Eleverna diskuterade sig fram till att löpartights på en 
idrottslektion skulle uppfattas som omanligt men i samband med fritidsaktivitet ansågs det okej. 

När gruppen skulle nämna några typiska egenskaper hos en pojke kom de fram till att man skulle 
vara stark, lång, stor, trygg och muskulär. ”Som Simon i Big Brother” sa en pojke. Även snäll var en 
egenskap som nämndes men det var viktigt för pojkarna att inte vara för snäll. En flicka beskrevs av 
pojkarna som gnällig, skrikig och jävlig men också som snäll, försiktig, söt och oskyldig. 

Många flickor har en föreställning om att pojkar ”spanar in” och jämför flickornas kroppar 
under simundervisningen. ”Killarna spanar in och jämför oss med varandra” sa en flicka. ”Det känns som att 
man blir uttittad” säger en annan flicka. Några pojkar anser att det är naturligt och att flickor gör 
likadant. Vissa flickor förklarar att det känns obehagligt att visa sig inför pojkar i badkläder men även 
inför varandra. En flicka förklarar: ” Det kanske blir så att jag jämför mig själv med andra tjejer mest och inte 
tittar på killarna så mycket”. En pojke tycker likadant men ändrar sig sedan. Han säger att han skojade. 
Många flickor säger också att de skäms över sin kropp. ”Jag vill inte att alla ske se för det känns för privat” 
uttrycker sig en flicka. En pojke tror att könsuppdelad simundervisning hade lett till att fler elever 
deltog på lektionen. ”Vi är ju här så för oss spelar det ingen roll men kanske för de som inte är med på badet. 
Hade det varit uppdelat kanske fler hade vågat komma”. 

Att stereotypa föreställningar finns blev eleverna medvetna om. ”Jag tycker inte man ska prata om 
stereotyper. Det skiljer mer mellan grupper än mellan flickor och pojkar” säger en flicka. En pojke uttrycker sig: 
”Man skjuter kanske inte lika hårt om det är en flicka som står i mål”. Jag frågade varför och han fortsatte: ” 
För att flickor gråter och får ont.” Jag frågade om anledningen till den föreställningen. Pojken svarade: ” 
För att våra föräldrar lärt oss att tjejer är oskyldiga, fina och söta och det är deras fel.” Jag frågade vad de ska 
göra för att ändra på den föreställningen och fick till svar: ” Vi ska uppfostra våra barn bättre”. 
 
Självreflektion��
Under den här tiden ute på fältet har jag fått möjlighet att lära känna klassen lite. Något som jag 
uppmärksammade vid tredje och sista tillfället jag träffade klassen, var att jag kände igen nästan alla 
pojkar. Jag kunde även deras namn. Flickorna hade jag mycket svårare med, antagligen eftersom 
pojkarna hördes och syntes mest hela tiden. De var mer framåt och är därför inte konstigt att det 
fördelade sig på det sättet. Intressant att verkligheten faktiskt stämmer in på det forskning visar. 

Som observatör kände jag mig inte utsatt på något sätt. Jag tror inte heller att eleverna 
påverkades av min närvaro. Under samtalen blev jag däremot synlig på ett annat sätt. Ibland kände 
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jag att eleverna svarade på mina frågor efter vad de trodde att jag ville höra. Jag fick flera gånger 
försöka förklara att de får tycka och känna precis som de vill, och att inget är rätt eller fel. 

Genom min forskning i praktiken har jag även upptäckt att jag själv har föreställningar om 
pojkar och flickor. Under simlektionen kom jag på mig själv att tänka: ”Det var bra gjort att dyka ner 
och hämta dockan, för att vara tjej” Jag förväntade mig också att pojkarna skulle vara bättre på att 
spela fotboll. Reagerade inte ens när läraren delade in lag en flicka på varje lag. Jag tänkte bara att det 
blir bra med jämna lag. Men det är kanske dumt att alltid utgå från att det ska bli jämna lag? Men vad 
ska man annars utgå ifrån? Som idrottslärare vill jag ha största möjliga aktivitet hos alla elever, men 
det är från pojkarnas perspektiv jag utgår ifrån. Skulle jag vilja ha största möjliga aktivitet hos 
flickorna så skulle kanske indelningen se annorlunda ut? 

�

Diskussion�
�
Metoddiskussion�
Det var positivt att använda både strukturerade och ostrukturerade observationer eftersom jag hela 
tiden hade en röd tråd att följa genom alla aktiviteter, samt att jag även fick utrymme att 
uppmärksamma annat i elevernas beteenden i aktiviteterna. Dessa nämner även Patel och Davidsson 
(2003) som fördelar med observationer. Det var bra att jag inte själv deltog i undervisningen 
eftersom det då hade varit svårt att få med allt. Jag kände att rollen som icke deltagande observatör 
fungerade bra och fick möjlighet att upptäcka många olika beteenden under en lektion. Ett 
observationsschema gjorde det mycket lättare att följa med under lektionerna. Utan det är det lätt 
hänt att observationerna leder en på sidospår (ibid.). 

Jag upplevde det som svårt att hänga med under intervjuerna eftersom jag skrev för hand. Jag 
borde ha använt mig av inspelning som hade lett till att jag kunnat fokusera mer på samtalet och inte 
på att skriva. Det tog dessutom lång tid att sedan renskriva allt och fylla i sådant som jag glömt fylla i 
tidigare. Risken finns också att jag inte fått med allt som eleverna berättade. 

Jag önskar också att eleverna hade haft mer tid att svara på mina frågor under intervjun. 
Samtalen skedde alltid efter lektionen som var den sista för dagen, vilket ledde till att eleverna oftast 
ville rusa hem. Jag hade velat ha längre samtalstid med eleverna. Det blev kortare intervjuer än jag 
trodde.  Dessutom så blev det ganska stora bortfall av elever, vilket medför att många åsikter och 
beteenden som kunde gett intressanta resultat försvann. Gör jag om ett sådant här arbete så ska jag 
använda mig av mindre gruppintervjuer eller enskilda intervjuer så att alla får komma till tals. Oftast 
var det samma personer som var aktiva i konversationen. Det var bra att ha frågor som stöd för 
intervjuerna även fast det skedde mycket spontana frågor. Om jag tappade tråden så kunde jag lätt 
hitta tillbaka. Jag uppfattade nya insikter hos en del av eleverna eftersom jag intervjuade dem 
upprepade gånger vilket också stämde överens med det Patel och Davidsson skriver om kvalitativa 
intervjuer (2003). 
�
Resultatdiskussion�
Dominanta pojkar och underordnade flickor i idrottsundervisningen är något som tydligt existerar 
idag. Pojkar tar mer plats än flickor, låter mest och är mer fysiskt aktiva, framförallt i ett 
idrottsinnehåll med maskulin prägel (Larsson, Fagrell & Redelius, 2005).  Mitt resultat visade också 
på att denna genusordning finns i idrottsundervisningen men att den inte bara framkallas i en 
könsmärkt aktivitet som fotboll, utan även i en neutral sådan, som massage. Jag tänker i det här fallet 
på pojkar som lever om, är mer framåt än flickorna och syns mest. Frågan är då om massage som 
aktivitet uppfattades som könsneutral av eleverna? Min tolkning av gruppens beteenden är att 
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massage till största delen anses könsneutral men av några pojkar att den är könsmärkt. Deras sätt att 
uttrycka sig om aktiviteten, exempelvis ”bögigt” och ”gay” kan betyda att massage i deras ögon inte 
är särskilt manligt, och då istället uppfattas som det motsatta, kvinnligt. Är det så att 
heteronormativiteten blir synlig hos dessa pojkar? Deras användande av språket kan tolkas som att 
de utgår ifrån att manlighet endast har med heterosexualitet att göra. 

Könskonstrueringen syntes tydligt under fotbollslektionen där flickor och pojkar, precis enligt 
Larsson, m.fl. (2010) ”höll igen” och ”släppte loss” under spelet. Att pojkarna inte orkar tänka på om 
det är en flicka eller pojke som de passar under spelets gång tolkar jag som att de är medvetna om 
den över- och underordning som finns i gruppen men att det inte är något som de aktivt försöker 
ändra på. Betyder det att pojkarna inte vill ändra på det? Att överordningen störs är kanske inte 
välkomnande. Kan det vara som en pojke uttrycker, jobbigt, om en flicka på något sätt var bättre? 
Som tidigare nämnts finns det en allmän uppfattning om att det är synd om pojkarna när en flicka 
visar sig vara bättre (Larsson, Fagrell & Redelius, 2005). Jag tvivlar inte på att den uppfattningen 
finns även i den här gruppen. Det är speciellt inom idrotten som detta är allmänt känt. Man kan i det 
här fallet se idrott som ett fält, som Bourdieu beskriver det. Inom idrottens fält gäller det här 
antagandet men inte i samhället som stort. Även pojkarnas dominans och flickornas underordning är 
ett exempel på idrotten som fält. Könskonstruktionen sker så naturligt i undervisningen att 
individerna i fältet inte längre ser varför eller hur det händer. Jag upplevde att konstruktionen av kön 
framförallt pojkarnas överordning, uppfattades helt naturligt, av både elever och lärare. Det stämmer 
väl överens med det forskning säger om att pojkars dominerande beteende inte anses vara ett 
problem (ibid).  

Jag tolkar elevernas svar och beteende under fotbollslektionen som att de anser att fotboll är 
könsmärkt, även fast många svarade att den var neutral. Om fotboll hade uppfattats neutral så tror 
jag att många fler flickor hade deltagit på lektionen. Sju av nio flickor var frånvarande och då kan 
man fråga sig varför? Jag tror att det har att göra med den tydliga könsmärkningen av aktiviteten.  

Att pojkar får mer utrymme att briljera under idrottsundervisningen har Larsson, Fagrell och 
Redelius (2005) visat tydliga exempel på. Briljering av pojkar sker även i min forskning och beror 
även här på det innehåll som undervisas. Fotboll och annan fysisk prestation är det som pojkar får 
möjlighet att briljera i. Jag tänker på en situation när några pojkar tar fram en fotboll och genast 
börjar spela, innan lektionen börjat. Man kan fråga sig om flickor får tillfälle att göra detsamma? Och 
hur ser de aktiviteterna ut? Jag noterade dock att det var få tillfällen som läraren berömde pojkarna 
för sina briljeringar och som Larsson, Fagrell och Redelius (2005) beskriver det som; hyllade 
manligheten. Däremot fick pojkarna inte heller någon tillsägelse, vilket istället kan tolkas som en 
tillåtelse till fortsatt beteende. Briljeringen upplevdes inte heller av klass eller lärare som ett problem 
eller en orsak till könskonstruktion. Jag tänker att kunskap i att kunna briljera på idrotten, speciellt 
under en fotbollsaktivitet, kan värderas högt eftersom detta sker inom fältet idrott och fotboll. 
Kunskapen och erfarenhet av fotboll kan jämföras med Bourdieus kapitalbegrepp. I det här fallet är 
fotbollskunskap ett kapital som blir en tillgång inom fältet. Att ha kunskap om exempelvis simning i 
detta fält premieras inte särskilt högt. Däremot kunskapen och färdigheten om livräddning inom 
fältet simning är något som blir en tillgång, både hos elever och lärare. Det som anses som tillgångar 
är helt beroende på vilket fält som gäller. 

Tidigare forskning har visat att motstånd i idrottsundervisningen uttrycks på olika sätt beroende 
på kön (Larsson, Fagrell & Redelius, 2005). Det motstånd som uppvisades under mina observationer 
följer samma mönster med flickor som visade passivitet på olika sätt och pojkar som var aktiva på 
eget initiativ. Intressant är att det framkom passivitet även i pojkarnas motstånd. Jag tänker då på 
situationen under massagelektionen då en pojke inte ville bli masserad och satt vid sidan av. Det är 
spännande när någon bryter könsmönstret även fast det sker omedvetet. Det visar att det inte alltid 
behöver vara svart eller vitt.  
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Det elevmotståndet som jag reagerade mest på, och som uppvisades av flest, var det jag kallar 
för det tysta motståndet. Genom att många elever lyste med sin frånvaro, framförallt på 
fotbollslektionen och simlektionen, visade de motstånd., men till vad eller vem? Jag tror att det är 
själva innehållet i idrottsundervisningen som eleverna visade motstånd till. Går vi tillbaka till 
fotbollslektionen så var de en stor andel flickor som var frånvarande. Min teori kring detta, är som 
tidigare nämnts, att flickorna ansåg fotboll vara en aktivitet som präglas av maskulinitet. 

Vad kan det låga deltagandet vid simlektionen bero på? Har det något att göra med elevernas 
föreställningar och upplevelser av den egna kroppen? Är det momentet med att klä av sig och att visa 
sig inför andra som skrämmer dem? NU-03 (Skolverket, 2005) visar att det är fallet hos många 
elever, flickor som pojkar. Även min forskning visar på det. Både flickor som är med på simlektionen 
och flickor som valt att inte vara med berättar om det obehag bad som aktivitet orsakar. Trots detta 
var det fler flickor än pojkar med på lektionen. Beror det på att pojkar också känner samma obehag 
som flickorna gör? Betyder det något att en pojke bekräftade detta för att sedan skämta bort det? 
Oavsett vad så talar frånvaron sitt tydliga språk. Detta motstånd, att inte delta i aktiviteten, kan också 
förklaras med Bourdieus teori om fält och kapital. Jag tänker att bad i det här fallet blir ett eget fält 
där många elever inte tror sig ha det kapital som värdesätts. De känner att deras kroppar eller 
kunskaper om simning inte duger. På liknande sätt kan pojkarnas beteenden på massagelektionen 
som jag nämnt tidigare, där massage upplevdes som omanligt, ha med fält och kapital att göra. 
Pojkarnas motstånd inom fältet massage kan innebära att de medvetet inte väljer att ha det kapital 
som värdesätts, på grund av deras föreställningar om manligt och kvinnligt. 

Är könsuppdelad simundervisning något som skulle höja deltagarsiffran? De elever som var med 
på lektionen trodde det. Kanske skulle fler våga vara med, men jag tror ändå att det har mindre 
betydelse. Det som spelar in är elevernas självbild och hur de ser på sina kroppar. 

Vad ska man kalla bad som aktivitet? Är den könsneutral eller könsmärkt på något sätt? Jag har 
uppfattningen av att aktiviteten i sig är könsneutral men det beror helt på vad som undervisas. I det 
här fallet är det livräddning och genom det är det fysiska prestationer som värderas. Prestationer som 
brukar kopplas ihop med manliga egenskaper som uthållighet och styrka (Larsson, m.fl. 2010). Jag 
kunde inte observera någon över- eller underordning men många flickor uppfattar en slags 
överordning, genom att de känner sig obekväma av killarnas blickar.  Dessutom så får en pojke 
möjlighet att briljera men beror det på kön eller vattenvana? Betyder det i sådana fall att bad är 
könsmärkt? Jag tror att om pojkarna upplevt att det var en manlig aktivitet kanske fler hade deltagit? 
Det finns alltså inte någon tydlig könsmärkning, men en möjlig antydan till det. 

Elevernas föreställningar om manligt och kvinnligt baseras mycket på den bild som media sänder 
ut. Eleverna kopplar manligt och kvinnligt till personer i tv-program och sporter som visas på tv. Det 
finns även föreställningar som eleverna bär med sig från sin uppväxt och barndom. Dessa 
föreställningar har att göra med elevernas habitus som formas av deras upplevelser och erfarenheter. 
Pojkars och flickors aktiva och passiva motstånd i undervisningen sker ofta omedvetet och styrs av 
deras habitus. Även deras beteenden och åsikter i olika situationer har med habitus att göra. Ett 
exempel är när pojkarna är de som tar mest plats och är mer framåt än flickorna.   

När gruppen fick beskriva olika egenskaper hos pojkar och flickor var det intressant att de 
”flickiga” egenskaperna hade en mer negativ klang än de manliga. Skrikig, jävlig och gnällig var 
exempel på en flickig egenskap jämfört med manliga som stark, trygg, muskulös. Att dessa 
egenskaper kom upp berodde också på elevernas habitus. Det kan vara egenskaper som elever 
känner igen från personer i sin miljö på något sätt eller som de upplever genom media. 

Elevernas föreställningar om manliga och kvinnliga kläder på idrottsundervisningen, visade på 
vilken speciell arena idrott och hälsa som ämne är. På en idrottslektion verkade det vara viktigt, 
framförallt för pojkarna, att inte framstå som omanlig. Att en pojke har löpartights på en 
idrottslektion var inte tillåtet i deras ögon. Jag tolkade det som att den klädseln inte föll innanför 
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ramen om deras föreställningar om vad som är manligt. I samband med en idrottsaktivitet på fritiden 
var en sådan klädsel mer accepterad och därför också mer manlig. Detta kan förklaras med att 
idrottsundervisning som arena har ett eget system med egna förväntningar och värderingar, som kan 
jämföras med Bourdieus teori om idrott och hälsa som fält. 

Min forskning har visat på flera faktorer som skapar könskonstruktion på idrottsundervisning. 
Försöker här att sammanfatta det jag kommit fram till med min aktionsforskning. 

� Vilken aktivitet som undervisas har en avgörande roll. Under aktiviteter med tydlig 
könsmärkning, som fotboll, syns könsmönstret tydligt hos eleverna, vilket också skapar ett 
lärande för dem. Eleverna lär sig att pojkar ska vara överordnade och flickor underordnade i 
en sådan aktivitet.  

� Könsmönstret anses inte som ett problem i undervisningen trots att både lärare och elever är 
medvetna om att det existerar till viss del.  

� Pojkar får möjlighet att briljera i större utsträckning. Detta på grund av aktiviteter som de har 
kunskap om, samt i fysisk prestation. Maskulina egenskaper värderas högre än kvinnliga. 

� Simundervisning som aktivitet är svår att placera som könsneutral eller könsmärkt. Det beror 
på vad som undervisas. Elevernas beteenden kring aktiviteten och deras föreställningar om 
den, ger en splittrad syn. Däremot är det manliga egenskaper som värdesätts i den 
simundervisning jag observerar, som leder till briljering hos pojke, vilket tyder på en 
könskonstruktion. Flickornas känslor om aktiviteten tyder på att det existerar någon form av 
överordning vilket också visar på att aktiviteten är könsmärkt. Det som visar på något annat 
är pojkars stora frånvaro. 

� Även under en massage som aktivitet vilken jag anser är könsneutral, sker en konstruktion av 
kön. Dock är det svårt att avgöra vad som är en könsneutralt. Genom samtal kan en åsikt bli 
synlig men beteendet kan säga något annat.  

� Genom att lyfta fram hur könskonstruktion skapas och föra en diskussion kring stereotypa 
föreställningar, skapades en större medvetenhet om detta hos både eleverna och mig själv.  

 
Ska avsluta med citat från några elever som visar deras genusmedvetenhet: 
 
”Jag tycker inte man ska prata om stereotyper. Det skiljer mer mellan grupper än mellan flickor och pojkar” 
”För att våra föräldrar lärt oss att tjejer är oskyldiga, fina och söta och det är deras fel.” 
”Vi ska uppfostra våra barn bättre”. 
 

Själv känner jag att jag har fått kunskap om hur en idrottsundervisning kan motverka 
könskonstruktion, genom att inte innehålla dessa faktorer jag beskrivit ovan. Däremot så vet jag inte 
hur en sådan undervisning, utan dessa faktorer, praktiskt ska se ut. Hur ser en könsneutral 
undervisning ut i idrott och hälsa? Finns det sådan undervisning? Det är ett område för fortsatt 
forskning och som jag vill undersöka närmare i framtiden. 
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”Det�är�att�hålla�takten�som�är�svårast�när�man�dansar”���om�
elevers�upplevelse�av�undervisning�i�dans�och�rörelse�till�
musik.�
 
Anton�Karlsson�
 
Abstrakt�
Syftet med detta aktionsforskningsprojekt var att utarbeta en undervisning som utvecklar elevers 
kunskaper och upplevelser av rörelse till musik. Projektet har utförts som ett 
aktionsforskningsprojekt där det i arbetet både finns teoretiskt och praktiskt utvecklingsarbete. I 
aktionsforskningsarbetet har jag använt mig av fyra olika delar. Första delen var en kvalitativ 
intervjustudie om elevers uppfattning av tidigare undervisning i dans och rörelse till musik. 
Andra delen var en lektionsserie på tre lektioner som bygger på elevernas synpunkter. Tredje 
delen av projektet var själva genomförandet av lektionsserien á tre lektioner. Efter varje lektion 
skedde en självreflektion där jag utvärderade den genomförda lektionen. Fjärde och sista delen 
av projektet var att efter den sista genomförda lektionen åter intervjua samma informanter och 
därefter analyserat resultatet av det praktiska utvecklingsarbetet med utgångspunkt i 
informanternas svar. Eleverna hade lite eller ingen erfarenhet av att jobba med dans eller 
rörelse till musik i skolan. De som haft dans eller rörelse till musik tidigare hade dåliga 
erfarenheter av momenten. Den typ av lektioner som jag genomfört uppskattades mer än den 
tidigare undervisningen de haft i dans och rörelse till musik.�
 

Inledning�
Nationella utvärderingen av grundskolan i ämnet idrott och hälsa [NU 03] visar brister i lärarnas 
undervisning i dans och rörelse till musik i förhållande till kursplanen som finns för ämnet. Detta 
framkommer både från eleverna och lärarna i de enkätsvar som går att finna i rapporten. Många 
lärare saknar kompetens i momentet vilket gör att de undviker undervisning om dans och rörelse till 
musik. Jag är själv en blivande lärare som inte har tillräcklig kompetens i dans och rörelse till musik 
för att känna mig trygg. I detta arbete har jag försökt skapa en undervisning som ger eleverna 
förutsättningar att nå upp till målen i kursplanen för Idrott och hälsa A, samt den nya kursplanen 
Idrott och Hälsa 1, i momentet dans och rörelse till musik. 
 
 

Bakgrund�
Enligt Statens kulturråd och Danshögskolan (1990) är dansen ett ypperligt verktyg för att träna sin 
motoriska färdighet och kroppsmedvetenhet. Med dansen ökar också självkänslan och 
självförtroendet och är en del av vårt kulturarv. I läroplanen för det frivilliga skolväsendet (Lpf94) 
betonas vikten av att ha god insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet som ett mål 
att sträva mot. Kulturarv är ett svårt begrepp som har många olika definitioner. Svenska Akademins 
Ordbok beskriver ordet som något ett folk ärvt från tidigare generationer. Bra böckers lexikon beskriver 
begreppet som alster, både andliga och kulturella som anses ha historiskt värde för kulturens 
framsteg. Vi har lite dansundervisning i skolan och lärarna tycker att det är svårt. Detta går att 
konstatera utifrån från den nationella utvärderingen i ämnet Idrott och hälsa (2003) samt den 
undersökning som Sandahl (2005) har gjort. Hans studie visar hur idrottsämnets normer och 
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praktiker har förändrats mellan åren 1962-2002. Vi gör även samma saker på idrottslektionerna idag 
som vi gjorde för 40 år sedan (Sandahl, 2005). För 40 år sedan var det bollsporter på lektionerna och 
det är innehållet idag också. Regeringen i Sverige har bestämt att vi ska bevara vårt kulturarv inom 
skolan och i idrott och hälsa är dans skrivet i kursplanen vilket kan räknas till vårt kulturarv. Vi 
dansar runt stången på midsommar och under julen dansar vi i ring enligt gamla traditioner. 

Dansen kan komma att få ett uppsving i Sverige då det på 2000-talet blivit allt vanligare med 
dans och rörelse till musik i media. Till exempel tv-program som Let's Dance, So you think you can dance, 
Talang och Stjärnor på is handlar helt eller delvis om dans och sänds på kvällstid då det är mycket 
tittare. Där är det både män och kvinnor som uppskattas för sina dansfärdigheter. 
 
Varför�dans�och�rörelse�till�musik�är�svårt�för�många�
Många elever tycker att dans och rörelse till musik är svårt. Det är inte bara i skolan som människor 
tycker det är svårt. I dans och rörelse till musik måste du kunna simultant hålla reda på många saker. 
Det är tempo och takt. Sen ska du samtidigt kunna genomföra rörelser som ofta innefattar både 
armar och ben samtidigt och ofta i olika riktningar. Dessutom är många danser ofta i par och då ska 
du utöver allt det tidigare nämnda svårigheterna  att samarbeta med en partner. Därmed kan det 
också vara svårt för läraren att undervisa i dans och rörelse till musik då läraren bör ha dessa 
kunskaper för att på ett tillfredsställande sätt kunna instruera eleverna. 

Koordination kan definieras som ”förmågan att samordna kroppsrörelser i förhållande till 
varandra och till omgivningen” (Major & Svendsen, 1997, s.254).I dans och rörelse till musik pratas 
det ofta om rytm. Men faktum är att rytm finns i alla rörelsemönster. Rytmkänslan bildas när det sker 
obehindrade byten mellan rörelser. När det sker på detta sätt blir känslan av att rörelserna går lätt. 
Vanliga rytmiska rörelser är gå, springa och hoppa samt att kunna studsa en boll i olika tempo. Att 
kunna klappa och röra sig efter sång och musikrytmer är också viktiga koordinativa egenskaper som 
förutsättning för att kunna dansa (Langlo Jagtøien,  Hansen & Annerstedt, 2002). 
 
Tidigare�forskning�
Gertrud Ericson (2000) har hittat skillnader i inställningen till dans, beroende på kön, hos barn så 
små som år1 i grundskolan. Flickorna är mer positivt inställda än pojkarna. Dans anses vara 
”kvinnligt” vilket är en anledning till att pojkar inte uppskattar dansen. ”Dans har betraktats som 
någonting feminint och feminiserande i västerländska samhällen i nära 200 år” (Vail, 1997, s.39). 
Kopplat till att dansundervisningen blir lidande i idrott och hälsa är att det är pojkarnas intressen 
som styr lektionerna. Då pojkarna får bestämma är det bollsport, ofta lagsporter, som står på 
schemat (NU 03, Skolverket, 2010). Som en motsats till detta har Engström (2010) samt Fairclough 
och Stratton (2005) i sina studier kommit fram till att vi inte aktiverar oss med lagbollsporter när vi 
blir äldre. Detta kopplat till ämnesplanen för Idrott och Hälsa 1 (skolverket, 2011) där det står att 
undervisningen ska utformas så att eleverna utvecklar förmågan att kunna anpassa fysiska aktiviteter 
utifrån sina behov syften och mål, innebär att många lärare inte når ända fram till eleverna. 

I Engströms (2010) undersökning går det också att finna att den näst vanligaste aktivitetsformen 
bland kvinnor, vid 53 års ålder, är motionsgymnastik. Denna aktivitet går att klassa in under ”rörelse 
till musik” i ämnesplanen och är en aktivitet som skapar ett livslångt intresse.  Dans hamnar långt ner 
i listan bland båda könen och motionsgymnastik är inte heller något som 53åriga män aktiverar sig 
med. Vanligaste aktiviteterna bland männen är jogging och promenader (ibid.). 

I Läroplanen för det frivilliga skolväsendet [Lpf94] finns klara antydningar till att skolan vill att 
eleverna ska få ett livslångt intresse för fysiska aktiviteter för att behålla god hälsa: 
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"Skolan ska utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens samt uppmärksamma hälso- och 
livsstilsfrågor. Skolan ska även sträva efter att ge gymnasieeleverna förutsättningar att regelbundet bedriva 
fysiska aktiviteter.” (s.6) 

 
Friskis & Svettis (http://web.friskissvettis.se/) startade 1978 och har erbjudit motionsgymnastik 
sedan starten. Deras motionsgymnastik till musik, som de kallar för ”Jympa”, arbetar med att du 
utövar olika styrke, konditions och koordinationsövningar med en ledare som säger och visar vad du 
ska göra. Denna typ av träning innehåller mycket av dansens egenskaper som att kunna hitta takt och 
tempo, även att koordinera rörelser till musiken. Motionsgymnastik har också betydligt fler utövare 
än dans som jag nämnt att Engström (2010) har fått fram i sin studie. I tidskriften Svensk 
Idrottsforskning publicerar tre forskare resultaten ifrån en studie ”Musikens positiva kraft” (Madison, 
Aasar & Paulin, 2011) där det klart går att se de positiva effekterna som motionsgymnastik har på 
fysiken. De har kommit fram till att motionsgymnastik till musik ger snabba ökningar på fysisk 
kondition. Forskarna ifrån studien tycker också att det är relativt enkel koreografi vilket gör att du 
inte behöver förkunskaper. Föreningen har nästan 500 000 medlemmar och är en av de 
idrottsföreningar med flest medlemmar i Sverige (ibid.) 

Stora delar av eleverna som når det högsta betyget kan inte dansa några olika danser som det står 
i nuvarande kursplanen (Skolverket, 2000) att de ska kunna [NU03]. Många lärare sätter därmed 
betyg på delvis felaktiga kriterier.  Att många elever också är omotiverade till dans och tycker att det 
är tråkigt bidrar inte till att höja lärarnas motivation att undervisa i momentet. Att eleverna tycker 
lektionerna i idrott och hälsa är tråkiga har Åström (2010) genom studier fått fram att det beror ofta 
på att eleverna själva tycker att de har dålig kompetens i ämnet. En elev från studien säger så här: ”If 
you are not good, it's boring” (s.142) Eleverna vill göra det de redan kan på idrottslektionerna. Detta 
leder till att nya oprövade aktiviteter för eleverna inte uppskattas och dans och rörelse till musik har 
visat sig vara en ovanlig aktivitet för många elever. Många skolor har på 1990-talet börjat anställa 
danspedagoger som sköter undervisningen i dans under de tidigare åren i grundskolan (Ericson, 
2000). Trots detta är det många elever som inte kan dansa när de kommer upp på gymnasienivå [NU 
03]. 
 
Lärarens�roll�
Elevkontakten är den allra viktigaste aspekten på elevers motivation visar Åströms (2010) 
undersökning. Om eleverna uppfattar det som att läraren inte bryr sig om dem så kommer de också 
bli omotiverade. En annan möjlig orsak till elevers saknade motivation i ämnet, som Åström nämner 
i samma studie, är att eleverna inte förstår syftet med aktiviteterna på idrottslektionerna. De finner 
inte lektionerna meningsfulla. Det krävs tydligare genomgångar före, efter eller både och förklara vad 
syftet med aktiviteterna är. 

Vad är det då som gör en lärare bra? Det finns två tydliga karaktäriserade egenskaper. Den första 
är att läraren tror på sig själv och sin egen kompetens. Det finns en relation mellan lärarens egna 
uppskattade förmåga och hur bra eleverna tycker att läraren är. Det andra är hur motiverad läraren är 
att undervisa. De lärare som tycker om att undervisa i sitt ämne har elever som upplever att de blir 
engagerade av sin lärare och har en bättre lärandemiljö (Skolverket, 2006 ).  

Problemet för många lärare är att de tycker om att undervisa i det dem är bra på vilket i stor 
utsträckning blir innehållet på lektionerna (Londos, 2010, Sandahl 2005).  Vi får lära oss bollsport 
från det att vi är små vilket gör att vi har en grundkunskap i dessa idrotter som vi inte får i dans.  
Den mediala världen gynnar också de idrotter som är mest populära då radio, tv och tidningar vill ha 
lyssnare, tittare och läsare. Det blir som en ond spiral och ingen bryter mönstret. Vi bara fortsätter i 
våra gamla vanor. 
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Teoretisk�ram�
Vill i detta avsnitt ge en möjlig förklaring till varför vi har lite dans och rörelse till musik i skolan och 
varför eleverna har svårt att hitta motivation i momentet. 

Lars-Magnus Engström (2010) har utifrån Bourdieus bok Distinction sammanfattat sin syn på vad 
habitus är. Habitus är vad vi får med oss i ryggsäcken under uppväxten. Från födseln lär vi oss 
oreflekterat beteenden, språk, normer och vanor från våra närmsta medmänniskor. Vad vi tycker är 
det rätta, vad som är rimligt och normalt i åsikter och livsval. När vi är barn påverkas vi mest av 
habitus och det är då som vi formas och vårt habitus bestäms. Det är inte omöjligt att ändra på vårt 
habitus men det är svårt. Om det under lång tid finns en stor skillnad i den sociala omgivningen och 
en persons habitus så kan detta förändras (Engström, 2010) Med olika habitus kan vi uppleva fysiska 
aktiviteter på olika sätt. Två personer kan uppleva längdskidåkning helt olika. Den ena är ute efter 
den fysiska träningen, att tävla, och den andre är ute efter friluftskänslan, att vara ute i naturen. 
Engström (2010) har förklarat denna skillnad i upplevelsen/målet av en aktivitet i form av logiker 
som är inspirerade av Bourdieu. Engström har tre stycken huvudgrupper med totalt tio stycken 
undergrupper. Detta kallar han för ”Praktikens Logiker” och grupperna är som följer: 

- Prestation; tävling och rangordning, utmaning, uttryck 
- Träning; fysisk träning, rörelse och koncentrationsträning, färdighetsträning 
- Upplevelse; lek och rekreation, naturmöte, rörelse till musik , samvaro med djur 

 
Engström (2010) menar att de två första huvudgrupperna, ”prestation” och ”träning”, är de klart 
vanligaste logikerna, att det är i dessa två som de flesta utövarna av fysisk aktivitet på sin fritid finner 
motivationen men även mycket av skolans idrottsundervisning. För att förklara närmare vad dessa 
två logiker innebär, med början i logiken ”prestation” att du finner de fysiska aktiviteterna 
meningsfulla för att du tävlar. Antingen mot dig själv, naturen eller någon annan. Logiken ”träning” 
innebär att du ska förbättra din förmåga i en fysisk aktivitet. Det är logiken ”prestation” som 
dominerar det mediala utrymme idrotten får. Det är Världsmästerskap och Olympiska spel som 
sänds på tv och radio. Tidningarna skriver om fiaskon och succéer för våra elitidrottare. Ofta är det 
under ”prestera – uttryck” som dansen i media placeras. Det handlar om att tävla mot varandra om 
vem som är bäst på att utföra dansfärdigheter.   

Det som är värt att notera just för den här aktionsforskningen är det att rörelse till musik är en 
egen kategori. Logiken ”rörelse till musik” innebär att individen följer musikens rytm och inte ingår i 
något tävlingssammanhang. Den positiva känslan i aktiviteten ska komma från att du är tillfreds med 
din rytmik till musiken och den lyckokänsla som uppstår (Engström, 2010). 

Engström (2010) menar att det är vårt habitus som bestämmer varför och hur vi finner olika 
fysiska aktiviteter meningsbringande. Att som individ finns det olika motiv till att du väljer att röra 
dig till musik eller dansa. Det kan därmed uppstå en konflikt i praktikens logiker då lärare och elev 
har olika uppfattning om vad som gör aktiviteten meningsbringande. 
 

Syfte�
Att utarbeta och studera en undervisning med syfte att utveckla elevers kunskaper om och 
upplevelser av rörelse till musik. 
 
För att svara på syftet har jag följande frågeställningar: 

Hur upplever eleverna den genomförda undervisningens olika moment? 
Hur vill eleverna arbeta med rörelse till musik på skolidrotten? 
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Metod�
 
Aktionsforskning�
Detta projekt har utförts som ett aktionsforskningsprojekt där det i arbetet både finns teoretiskt och 
praktiskt utvecklingsarbete. Med ett aktionsforskningsarbete handlar det om att använda de deltagare 
som redan finns där i ditt forskningsområde. I detta fall de som redan finns i skolan, det vill säga 
eleverna. I min forskning blir lektionerna det praktiska utvecklingsarbetet och eleverna tillsammans 
med mig blir deltagarna. Tanken med ett aktionsforskningsprojekt är att resultatet ska bli positivt för 
deltagarna, den nuvarande situationen ska förbättras och resultatet ska i sin tur kunna användas av 
andra (Tiller, 1999).  
 

”Aktionslärande handlar om att förstå det man upplever, förstå sig själv och få upp ögonen för det som 
befinner sig på djupet. Det handlar om att utmana sig själv på ett grundläggande sätt. På samma sätt som för 
elever, uppstår meningsfyllt lärande hos lärare och skolledare när de diskuterar och reflekterar över sina 
erfarenheter.” (Tiller, 1999. s.65-66) 

 
Jag har valt att använda mig av innehåll som är nytt för både mig och eleverna. Denna möjlighet 
skapades av de förintervjuer jag gjorde med eleverna och den litteraturstudie som jag gjort. Sedan har 
jag utifrån kursplanen i ämnet skapat en lärandemiljö som är ny för de flesta eleverna och därefter 
haft intervjuer där eleverna har fått reflektera över sina erfarenheter från min undervisning. 
Aktionsforskning är bra på det sättet att den låter forskaren testa sina tankar och idéer för att därefter 
utvärdera resultatet utifrån tidigare forskning och den data som det praktiska utvecklingsarbetet gett 
(Tiller, 1999). 
 
Procedur�
I mitt aktionsforskningsarbete har jag använt mig av fyra olika delar. Första delen var en kvalitativ 
intervjustudie (Trost, 2010) om elevers uppfattning av tidigare undervisning i dans och rörelse till 
musik. Andra delen var att utifrån de svar informanterna gett mig har jag format en lektionsserie på 
tre lektioner som bygger på elevernas synpunkter. Det var tre saker jag framförallt tog fasta på i 
elevernas svar. Dessa tre saker var: Cirkelträning i takt till musik, Använda modern musik och det 
skulle vara Fysiskt jobbigt. Tredje delen av projektet var själva genomförandet av lektionsserien á tre 
lektioner. Efter varje lektion skedde en självreflektion där jag utvärderade den genomförda lektionen. 
Fjärde och sista delen av projektet är att efter den sista genomförda lektionen har jag åter intervjuat 
samma informanter och därefter analyserat resultatet av det praktiska utvecklingsarbetet med 
utgångspunkt i informanternas svar. Jag har också läst relevant litteratur och tidigare forskning som 
jag använt mig av i forskningsrapporten. 
 
Urval�
Då jag själv ska verka inom gymnasieskolan när jag är färdig med utbildningen valde jag i mitt 
aktionsforskningsprojekt att arbeta med en klass i gymnasieskolan. I samråd med min handledare 
valdes en klass i år2 som läste Idrott och hälsa A. Att det blev just denna klass berodde på att min 
handledare ansåg denna klass vara bäst lämpad, till ett sådant här projekt, av de klasser som fanns till 
förfogande. Detta tyckte vi båda var bra för att få mycket respons från eleverna på mitt 
utvecklingsarbete. Jag ansåg att det är lämpligast att använda sig av en och samma klass genom 
arbetet då jag ville ha en helhetsbild av vad eleverna tyckte om mitt upplägg. Tanken med att välja en 
klass som läser kursen Idrott och hälsa A var att den kursen läser samtliga elever i gymnasieskolan 
och därför kan utvecklingsarbetet vara till gagn för fler elever och lärare. Jag frågade sex elever, av 
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mig utvalda, om de ville delta i intervjustudien. Det var fyra stycken killar och två stycken tjejer. 
Detta sätt att göra urval kallas för bekvämlighetsurval (Trost, 2010). 
 
Bortfallsanalys�
En av eleverna deltog bara i en av mina lektioner samt att två elever bara deltog i två av de tre 
lektionerna vilket gjorde resultatet svårare att mäta. Dessa elever har inte fått samma helhetsbild av 
mitt didaktiska upplägg. Jag förklarade vad de missade lektionerna innehöll för att de trots allt skulle 
kunna ha någon åsikt om upplägget som helhet. 
 
Intervjuer�
Att jag har valt att göra en kvalitativ studie beror på att jag vill ta del av elevernas syn på hur dans och 
rörelse till musik uppfattas som lektionsform och detta skriver Kvale (1997) hur du kan uppnå. Att 
en intervjustudie är till för att få ta del av människors synvinkel och erfarenheter.  

Jag genomförde inledande intervjuer med sex stycken elever för att få en förförståelse om hur 
elever upplever undervisningen i dans och rörelse till musik. Eleverna tillfrågades av mig under en 
lektion med den ordinarie Idrottsläraren om de ville delta. Det var ingen av de sex stycken tillfrågade 
som sa nej. Att det blev just sex stycken beror på att med för många respondenter blir det svårt att 
tolka informationen (Kvale, 1997) Tidsfördelningen blev cirka femton minuter per elev och 
intervjuerna innehöll öppna frågor om momentet dans och rörelse till musik. Det fördelaktiga med 
öppna intervjufrågor är att du kan använda dig av frågeområden för att följa upp svaren med 
följdfrågor. För att få fram individers känslor, tankar och handlingsmönster är en kvalitativ studie 
lämplig (Lantz, 2007). Intervjuerna spelades in med diktafon för att jag inte skulle missa något av vad 
informanterna svarade. Efter att samtliga intervjuer var gjorda analyserades svaren och lektionsserien 
på tre stycken lektioner tog form. Sammanfattningsvis för svaren i de inledande intervjuerna var att 
informanterna inte gillade dansundervisning, att de har haft väldigt lite dans under sin skoltid, musik 
på lektionerna har inte fyllt något syfte, eleverna kan inte dansa och de ville gärna ha rörelse till 
musik, exempelvis cirkelträning. 

Efter lektionsserien gjordes nya intervjuer med samma elever som tidigare. Frågorna handlade 
denna gång om hur de upplevde lektionerna i förhållande till den tidigare undervisningen som de 
haft i momentet dans och rörelse till musik. Utifrån dessa svar har jag analyserat mitt 
utvecklingsarbete. 
 
Analys�och�tolkning�
För att kunna bearbeta fram ett resultat utifrån mina insamlade data har jag lyssnat på de inspelade 
intervjuerna och skrivit vad eleverna sagt. Därefter har jag lyssnat på intervjuerna en gång till för att 
kontrollera att jag har skrivit allting rätt. Genom att återge samtalet i text underlättas mottagandet av 
information för läsaren (Kvale, 1997). Utifrån texterna har jag kunnat analysera och tolka elevernas 
uppfattning om tidigare undervisning i dans och rörelse till musik samt hur de har upplevt mitt 
lektionsupplägg. Denna analys och tolkning har jag sedan sammanfattat i löpande text. 
 
Självreflektion�
Jag har efter varje lektion haft en diskussion med min handledare för den praktiska delen av projektet 
och bland annat reflekterat över vad som fungerade bra, mindre bra, vad som kunde ha gjorts 
annorlunda, hur klassen agerade. Dessa tankar antecknade jag, på papper, direkt efter lektionen och 
är en del av det utvecklingsarbete som jag har gjort. 
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Forskningsetik�
Informanterna fick innan intervjuerna och lektionsserien veta att de skulle få vara anonyma. De fick 
också veta att det var frivilligt att delta i studien och jag frågade om det var okej att jag spelade in 
intervjun på diktafon. Ur forskningsetisk synpunkt så bör alltid informanterna få denna information 
innan ett deltagande i en intervjustudie (Trost 2010).  
 
Didaktisk�utgångspunkt�
 
Vad?�Varför?�Hur?�
Som jag tidigare nämnt visar forskning och studier att varken lärare eller elever uppskattar dans och 
rörelse till musik och de saknar ofta förkunskaper. Istället för att kasta eleverna rakt in i dansen har 
jag valt att börja ifrån grunden. Eleverna ska få förståelse om musikteori, vad takt, puls och tempo 
innebär (Jansson, 2007). 

För att eleverna skulle ha en bättre förståelse för hur västerländsk musik oftast är uppbyggd 
innehöll genomgången också teori om de olika delar som en låt oftast innehåller: intro, vers, refräng, 
vers, refräng, break, refräng, refräng, intro (Welander, 2009). Det var också för mig relevant att 
eleverna skulle lyssna och förstå hur många takter som varje del av låten innehöll (Jansson, 2007, 
Welander, 2009) och att rörelsemönster ofta är uppdelade så att du kan höra när ett rörelsemönster 
ska förändras. Dessa moment kändes viktiga för mig då det krävs att du vet vad takt är och att du 
klarar av att hålla takten för att du ska kunna arbeta med dans och rörelse till musik på ett sätt som är 
tillfredsställande för utövaren. 

Min tanke var med detta didaktiska upplägg att eleverna skulle finna dans och rörelse till musik 
meningsbringande ur ”logiken” ”Uppleva – rörelse till musik”. När eleven känner att den kan vara 
tillfreds med rytmkänslan som uppstår till musiken och behärskar att röra sig till musikens rytm, takt 
och puls kan den finna andra meningsbringande anledningar till att röra sig till musik eller dansa. Det 
går att förändra inom vilken ”logik” olika aktiviteter placeras. Läraren kan ha planerat lektionen 
enligt logiken ”Uppleva – rörelse till musik” som motivation men många elever har blivit 
uppfostrade att all idrott utgår från ”prestation” eller ”träning”. Här uppstår det en konflikt mellan 
praktikens logiker vilket kan leda till omotiverade elever. Detta med att ha olika motiv för att utöva 
en fysisk aktivitet återkommer på Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och 
ungdoms [NCFF] hemsida (http://www.oru.se/NCFF). 

� Dans som umgängesform (Kulturell form) 
Gemensamt för denna rörelseform är det social samspel som utvecklas samt den inblick 
andra kulturers dansande möjliggör. 
� Dans som uttryck (Expressiv form) 
Denna rörelseform fokuserar på den kreativa formen där utövarna får uttrycka känslor, 
händelser, eller liknande med hjälp av rörelser. 
� Dans som motion (Träningsform) 
Främsta syftet med denna rörelseform är att åstadkomma träningseffekt. Syftet med dansen 
blir då att träna kondition, styrka, rörlighet och koordination samt kroppslig och mental 
avspänning." (http://www.oru.se/NCFF/Vara-omraden/Fysisk-aktivitet-i-skolan/Dans-i-
skolan/Fakta-om-dans/Dans---en-definition/ 2011-05-23) 

 
Ur en progressiv synpunkt kan de två översta formerna av dans (kulturell och expressiv) vara 
grunden för undervisning. När en människa behärskar koordinationen i en fysisk aktivitet så går det 
att ta vara på övriga träningseffekter som aktiviteten ger. Det går därmed att använda dans som 
träningsform och finna den meningsbringande. 
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Lektionsserien�
Lektionsserien jag konstruerade utgick från nya ämnesplanen i Idrott och hälsa 1 och utifrån att dans 
och rörelse till musik ska vara ett centralt innehåll. Två av de sju konkreta punkterna som finns under 
ämnets syfte går att direkt koppla till denna typ av undervisning. Dessa två punkter är: 
 

Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutveckla kroppslig förmåga och 
hälsa samt kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter [...] för kroppslig förmåga och hälsa. (Skolverket, 
2011, s.62-63) 

 
Tanken är att eleverna ska förstå hur du kan använda dig av musik vid fysisk aktivitet och därmed i 
längden kunna planera och genomföra till exempel ett rörelseprogram. De ska även ha kunskaper om 
på vilket sätt det är bra med dans och rörelse till musik för den fysiska hälsan bland annat att det 
förbättrar koordinationen som i sin tur gör att din naturliga rörelserytm blir bättre. 
 
Lektion 1:  
Vid första lektionen ville jag ge en introduktion i musikteori. Tanken var att eleverna skulle förstå 
vad takt, puls, och tempo innebar. Ville även att eleverna skulle veta varför koordination är viktigt. 
Det är framförallt skadeförebyggande och med god koordination får du bättre effekt av andra 
träningsmetoder, till exempel kondition och styrka. 

Därefter hade jag en uppvärmning där eleverna skulle hitta pulsen i musiken och springa i takt 
till den. Använde mig av olika typer av låtar, vissa lättare att hitta pulsen än andra. Därefter ville jag 
att eleverna praktiskt skulle få träna på att känna av musikens uppbyggnad. De fick träna på att hålla 
takten och märka av musikens uppbyggnad genom att med en klassisk ringdans blev bytena mellan 
låtens delar sådana att de kunde lättare förstå och känna igen när det var byten av grepp och steg. 
 
Lektion 2:  
Denna lektion utgjordes av ett cirkelträningsprogram med övningar för armar, bröst, rygg, mage och 
ben. Tanken var sådan att övningarna skulle än en gång göras i takt till musiken och på detta sätt 
träna taktkänslan. Lektionen inleddes med uppvärmning. Parövningar som aktiverar stora 
muskelgrupper användes. I cirkelträningen blev vissa övningar på vartannat pulsslag. Till exempel sit-
ups blev pulsslag 1-2 ner och 3-4 upp i en takt. Eleverna fick även anpassa sitt tempo i övningarna så 
att de kände att de orkade och inte tappade takten. Viktigaste var att de gjorde i takt till musiken. 

Jag hade tio stycken stationer och eleverna jobbade två och två på varje för att det är roligare att 
jobba tillsammans och det är lättare att motivera sig. Längden på intervallerna var 30 sekunders jobb 
och 30 sekunders vila med stationsbyte. Efter ett komplett varv fick eleverna dricka och vi 
genomförde totalt fyra stycken varv. Efter det fysiskt tunga arbetet hade jag nedvarvning med 
stretching där jag hade en diskussion med eleverna om vilka muskler vi hade tränat och hur de tyckte 
det gick att anpassa rörelserna till musiken. 
 
Lektion 3:  
I den tredje lektionen ville jag få eleverna att förstå att det inte bara är i dans som det finns rytmik. 
Rytmik finns i allt vi gör och jag ville att eleverna skulle få känna på hur det känns när den naturliga 
hastigheten i rörelser hämmas. Jag byggde upp en hinderbana som innehöll allsidig 
kroppsanvändning. Till exempel hoppa, krypa, balansera och klättra. Jag gick igenom banan 
tillsammans med eleverna för att sedan låta dem värma upp med att ta sig två varv runt banan. 
Därefter använde jag mig av låtar med olika tempo och eleverna skulle följa tempot i låten genom 
banan. Började långsamt för att sedan öka tempot. Vi avslutade med en tävling i två lag då ena laget 
skulle ta sig genom banan och andra laget skulle försöka kasta bollar på dem som tog sig igenom 
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hinderbanan. Tanken var att de skulle följa musiken här också. Detta gjorde jag för att vi efteråt 
skulle kunna prata om vad som händer när de hamnar i tävlingssammanhang. Instruktionerna kanske 
inte blir lika viktiga? Efteråt hade vi en kort reflektion tillsammans då eleverna fick fundera över vad 
som hände med deras rytmik under lektionens gång. 
 

Resultat�
Denna del av rapporten kommer behandla de svar som informanterna gav vid intervjuerna utifrån de 
frågeställningar som finns under syftet.  
 
Inledande�intervjuer�
Jag inledde intervjuerna med att prata allmänt om idrotten i skolan och det visade sig att eleverna 
tyckte att ämnet i sig är helt okej. Det mesta av innehållet uppskattades, det skiljde sig lite i smak. 
Om än de inte tycker ämnet det är det roligaste som finns så gillar de nästan alla moment. 
Genomgående var att de intervjuade eleverna inte tyckte om dans. Jag hade öppna frågor om hur 
eleverna uppfattade tidigare undervisning i dans och rörelse till musik och fick följande intressanta 
svar till mina frågeställningar: 
 
En elev svarade så här på frågan om varför det var tråkigt med dans i skolan: 
 

Det är bögigt. Särskilt om det inte är lika många tjejer som killar och måste hålla hand med nån kille. 
 
Det som tydligt går att se i det här svaret är den feminina syn som finns på dans. En annan elev 
svarade på ett liknande sätt 
 

Det är egentligen inget fel på dans det är bara att alla SKA vara emot det. Du är töntig om du tycker det är kul. 
 

Det finns ytterligare intressanta svar från samtliga elever som deltog i studien 
  

Jag gillar dans men det är inga som kan dansa så det blir inget tempo. Jag vill bli svettig på idrottslektionerna. 
 

Denna elev har en annan ”logik” som motivation till dans och rörelse till musik som fysisk aktivitet. 
Flera av eleverna har en negativ inställning till dans och de tycker att en del motivationsbristen beror 
på att de inte kan dansa. Detta tog jag fasta på genom att första lektionen prata om musikteori med 
tyngdpunkt på takt och puls. Eleverna fick därefter träna på att hitta pulsen till modern musik. 

 
Dans är alltid segt och jävligt. Lärarna använder alltid gammal musik, typ polka och sånt. Det suger. Hade varit 
roligare med modernare musik. 

 
Utifrån citatet ovan valde jag att använda mig av modern kommersiell musik som spelas på radio för 
att försöka fånga upp elevernas intresse och öka motivationen. Det var två elever som svarade att de 
aldrig haft dans: 

 
Har aldrig haft dans så jag kan inte dansa. 
  
Dans är intressant. Jag kommer från Pakistan och där har vi aldrig haft dans i skolan. 

 
Med tanke på att de aldrig haft dans så ville jag börja från grunden och bygga upp deras förståelse för 
musiken och taktkänslan. När vi pratade om de haft mycket lektioner där de tränat någonting med 
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musik påslagen svarade samtliga att de brukar ha musik på lektionerna men det är bara i bakgrunden, 
musiken fyllde inget särskilt syfte. En elev sa: 
 

Jag skulle vilja att vi tränade cirkelträning och gör till exempel armhävningar i takt till musiken. 
 
Det fanns antydningar till detta från fler av de intervjuade och detta tog jag med i min lektionsserie 
 
Sammanfattningsvis så går det att hitta några tydliga orsaker till att eleverna inte vill arbeta med dans 
i skolidrotten. De går att kortfattat nämnas så här: 
 

- Haft lite eller ingen dans tidigare i skolan, brist på färdighet 
- Töntigt, gammal musik, könsfördelning 

 
På frågan om hur de skulle vilja arbeta med dans och rörelse till musik går det att sammanfatta på 
detta sätt: 
 

- Cirkelträning i takt till musik 
- Använda modern musik 
- Fysiskt jobbigt 

 
Alla dessa punkter har jag utgått ifrån i min lektionsplanering. 
 
Avslutande�intervjuer�
Jag intervjuade samma elever och frågade om de kom ihåg vad vi gjort på lektionerna och om de inte 
kom ihåg detta berättade jag vad lektionerna innehöll. Alla kom ihåg vad vi gjort, några med och 
några utan min hjälp. Jag frågade eleverna om de gjort liknande saker tidigare i idrott och hälsa och 
en elev, som deltog på samtliga lektioner, svarade så här:  
 

Jag har haft såna lektioner som du hade. Men det har aldrig varit så att man ska koncentrera sig på musiken när 
man gör övningarna. 

  
Samma elev fortsätter: 
 

Det är mycket roligare att jobba med musik på detta sätt. Speciellt sista lektionen var bra. Jag fattade verkligen 
vad du menade med rytmik. Vissa övningar gick inte göra i musikens tempo. Det kändes helt onaturligt. 
 

Denna elev uppskattar de använda undervisningsmetoderna. En annan elev tyckte så här: 
 

Första lektionen var intressant. Jag behöver träna mig på att kunna hålla takten. Det är att hålla takten som är 
svårast när man dansar. Din teorigenomgång var bra. Det gav en överblick över vad vi skulle lära oss på 
lektionerna. 

 
Det var genomgående från alla elever att denna typ av undervisning med musik uppskattades 
betydligt mer än den undervisning de haft tidigare. Den tidigare undervisningen innefattade ofta 
ringdanser med gammal och enligt eleverna dålig musik. Jag höll i en ringdans själv men denna verkar 
ha uppfattats annorlunda jämfört med tidigare upplevelser. Min tolkning är att med min modernare, 
kommersiella musik, uppskattades denna typ av övning bättre. En elev uttryckte missnöje över första 
lektionen. Han sa att jag hade sagt att vi inte skulle dansa något men att det kändes som dans första 
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lektionen och därför var det tråkigt. Det är alltid att ta med i beräkningen att eleverna kan uppfatta 
innehållet i lektionerna annorlunda än vad du tänkt dig. 

De negativa svar jag fick från intervjuerna angående lektionerna var inte på innehållet i sig utan 
det var mer att eleverna var missnöjda med sina klasskamrater. Att de inte gjorde sitt bästa.  

Jag tycker att jag lyckats få till en positiv bild av de punkter jag fått fram om elevernas 
uppfattning om dans och rörelse till musik i de inledande intervjuerna. Eleverna uppskattade på det 
sätt jag tog vara på deras förslag om hur de ville arbeta inom detta moment. 
 
Sammanfattande�resultatanalys�
Eleverna hade lite eller ingen erfarenhet av att jobba med dans eller rörelse till musik i skolan. De 
som haft dans eller rörelse till musik tidigare hade dåliga erfarenheter av momenten. Eleverna vill ha 
rörelse till musik fast inte dans, till exempel cirkelträning till musik är en uppskattad träningsmetod. 
När de haft musik under lektioner har musiken inte fyllt något syfte. Teorigenomgången 
uppskattades av eleverna då de tyckte det underlättade för att förstå musiken. Den typ av lektioner 
som jag genomfört uppskattades mer än den tidigare undervisningen de haft i dans och rörelse till 
musik. Eleverna framför kritik mot sina klasskamraters motivation som en bidragande orsak till att 
dessa moment ofta får negativ inställning från eleverna.  
 
Självreflektion�
Jag har själv under lektionerna sett massor med saker som jag har reflekterat över. Det första jag 
tänkte i denna grupp var hur mycket eleverna påverkar varandras motivation. Börjar en klaga på 
innehållet följer flera efter och börjar klaga dem också. Även när någon elev inte vill vara med längre 
och sätter sig på sidan så är det flera som följer efter. Detta är säkerligen olika i olika grupper men 
det är värt att tänka på hur grupptrycket påverkar motivationen. 

Jag märkte också hur de aktiva eleverna började spontandansa eller stampa takten med foten 
mellan instruktioner och aktivitet. De elever som inte deltog i lektionen av olika anledningar hade 
mer negativ kritik till valet av musik. Att inte alla deltog var enligt den ordinarie läraren inget 
ovanligt. Det var i stort sett samma elever som inte var ombytta och satt på sidan samtliga tre 
lektioner. Enligt handledaren var det inte specifikt för just mina lektioner utan dessa elever satt ofta 
på sidan. Att elever satt på sidan var enligt mina förväntningar, av egna upplevelser så finns det nog 
ingen klass där alla elever jämt deltar i idrottsundervisningen. Min erfarenhet av att arbeta med musik 
i skolan både från min egen skoltid och som blivande lärare eller vikarie är att det finns motstånd till 
att jobba på detta sätt fram tills lektionen väl har startat. Då är det massor av glädje och skratt. Jag 
har märkt att det är viktigt vilken musik du har i undervisningen. Det var spridda åsikter om låtarna 
trots att alla var moderna låtar som känns igen av de flesta människorna. Att tänka på är att kanske 
använda sig av musik som ingen kan relatera till. Musik idag är så kopplat till livsstil att om fel låt 
används så kommer vissa elever att tycka dåligt om den bara för att den är associerad till en livsstil 
som de inte står för. Mitt lärarskap har utvecklats på det sätt att jag har hittat en metod som jag 
tycker fungerar för att lära elverna om dans och rörelse till musik. Det fungerar därför att även elever 
som redan behärskar dessa moment kan utmana sig själv genom att till exempel röra sig i dubbel 
hastighet. 

En sak att ta åt mig som lärare och mitt ledarskap är att hitta metoder för att få alla elever att 
behålla koncentrationen. Det är självklart svårt att komma in i en ny grupp där jag inte känner 
eleverna och kunna veta vilka sätt som fungerar för just dem. Alla grupper är olika. Jag hade kunnat 
med just denna klass haft mer avbrott i undervisningen, då många av eleverna inte var fysiskt aktiva 
på fritiden och det var ganska tunga fysiska aktiviteter de två sista lektionerna. Med fler lektioner 
hade jag kunnat skapa en ännu tydligare progression där eleverna så småningom skulle kunna få sätta 
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ihop ett eget rörelseprogram. För att klara av detta krävs det att eleverna behärskar takt och hur en 
låt är uppbyggd. Detta är svårt att lära sig på tre stycken lektioner om de aldrig tidigare varit i kontakt 
med denna typ av aktivitet. Jag tror att eleverna hade fått en bättre helhetsbild om jag haft några till 
lektioner. Det kändes personligen som att alltihop blev lite stressat därför att det var så mycket jag 
ville hinna ta upp med eleverna.  
 

Diskussion�
 
Metoddiskussion�
Aktionsforskning är en bra metod för att undersöka och utveckla någonting som du tycker behöver 
förbättras eller förändras (Tiller, 1999). Det som dock ska betänkas är det som har påverkat denna 
studien. Jag personligen har stor inverkan på resultatet då jag har egna erfarenheter och 
föreställningar om vad dans och rörelse till musik i skolan innebär och vad jag skulle uppskatta på 
lektioner i dessa två moment. "Forskningsplaner och procedurer är utarbetade utifrån värderingar 
och tron på att man kan ändra på det bestående till glädje för andra och sig själv." (Tiller, 1999. s.53) 

En annan kritik mot aktionsforskning är att det inte kan räknas som vetenskap då du som 
forskare kliver in i studien och förändrar det som du studerar (Tiller, 1999). Men det finns även kritik 
mot att forskning kan vara objektiv. McTaggert (1997) menar att det inte finns värderingsfri 
forskning. Skillnaden är att i annan forskning kamoufleras ståndpunkterna. 

Ramfaktorerna har också påverkat mitt genomförande. Med ramfaktorer menar jag allt det som 
påverkar lärarens undervisningsplanering. Till exempel tilldelade hallar, utrustning, och elevantal. 
Den ordinarie läraren har fått hallar tilldelad för olika veckor och jag var tvungen att utifrån denna 
planering skapa mina lektioner. Att det blev just tre lektioner beror på att denna klass hade lektion i 
idrott och hälsa en gång i veckan och efter dessa tre lektioner blev det påsklov. För att arbetet skulle 
hinna bli slutfört inom tidsramen så var det praktiska utvecklingsarbetet tvunget att avslutas då. 

Att som ny lärare komma in i en klass påverkar alltid. Det vet alla som någon gång har haft 
vikarie i skolan, klassen ska testa vad den nya läraren tolererar. Att jag som ny är där påverkar också 
en hel del. Det går inte att helt säkert veta på vilket sätt men att det påverkar är helt klart. I sin tur 
innebär detta att klassen skulle kunna uppföra sig helt annorlunda med den ordinarie läraren vilket 
betyder att upplevelserna av lektionerna skulle ha kunna bli helt annorlunda. 

Resultat är svårt att generalisera. Denna studie omfattar bara ett fåtal elever i en klass som i sin 
tur bara är en bråkdel av alla gymnasieelever i Sverige. Dessutom skiljer det sig mycket i traditioner 
på olika skolor vad Idrott- och hälsa undervisningen innehåller.  
 
Resultatdiskussion�
Att många skolor under 1990-talet har börjat använda sig av danspedagoger för att undervisa i 
momentet (Ericson, 2000) gynnar inte idrottslärarna enligt mig. Istället för att idrottslärarna håller i 
dansen kommer det specialister till skolorna. Detta gör bara momentet ännu svårare för lärarna i 
Idrott och hälsa. Om inte skolorna (rektorerna) tror på lärarna, vem ska då tro på dem? Det är inte 
heller lätt för lärarutbildningen att kunna se till att de blivande lärarna i idrott och hälsa kan undervisa 
i dans om studenterna inte har några förkunskaper. Så länge dansen anses viktig och finns som ett 
obligatoriskt moment i skolan måste vi försöka från det att barnen börjar skolan jobba med att se till 
att dans blir en vana. Arbetet måste börja någonstans. Ett par generationer senare kommer det inte 
vara något problem för lärarna att undervisa i dans och rörelse till musik då lärarna har lika goda 
förkunskaper om dans och rörelse till musik som många människor idag har om bollsporter. Det går 
att förändra vårt habitus (Engström, 2010). Jag tycker mig kunna se att i informanternas svar så 
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saknas dans och rörelse till musik i deras habitus. De säger att de inte kan dansa men om dans och 
rörelse till musik hade ingått i deras habitus hade eleverna haft kunskap om denna aktivitet trots att 
de inte haft den i skolan i stor utsträckning. 

Engström (2010) har med sin studie kommit fram till vilka aktiviteter som är populärast över tid 
fram till att vi är 53 år. Motionsgymnastik är väldigt populärt bland kvinnor. Fysiska aktiviteter som 
har många utövare bland äldre människor borde premieras om vi som lärare ska försöka skapa ett 
livslångt intresse för fysisk aktivitet hos eleverna.  

Intervjustudien gav för mig förväntade svar. Det var som tidigare forskning och studier visat lågt 
intresse för dans och rörelse till musik. Det som överraskade mig var att eleverna knappt hade jobbat 
med rörelse till musik tidigare. Om du aldrig har övat på en aktivitet är det näst intill omöjligt att 
kunna rörelserna som krävs. Som Åström (2010) fick fram i sin studie tycker elever att det är tråkigt 
när de inte kan. Mitt upplägg på undervisningen uppskattades av eleverna. Allt eftersom eleverna 
utvecklar förståelse för takt, puls och tempo kommer de som inte tycker om dans och rörelse till 
musik att hitta motivation inom en ”logik” som passar dem. Det går som sagt tidigare att använda 
fysisk aktivitet till musik på många olika sätt. 

Eventuellt kan eleverna ha gillat mitt upplägg därför att det ändå var rätt så fysiskt ansträngande 
lektioner trots att fokus låg på att träna grundläggande färdigheter för att röra sig till musik. Jag 
gjorde på detta sätt för att försöka få med alla elever i undervisningen. Det som är möjligt är att en 
del elever inte tänkte på syftet med lektionerna utan utgick från ”logiken” träning (Engström, 2010). 
De såg bara mina lektioner som ett mål för att förbättra sin fysik. Även svaret jag fick av en elev 
under intervjuerna kan tolkas åt det hållet. Informanten ville träna styrkeövningar till musik. Min 
tolkning av hans motivation låg i den fysiska träningen.  

Mina val av aktiviteter verkar ha fungerat för flertalet av eleverna i klassen. Nu gjorde jag ingen 
kunskapskontroll annat än att jag frågade om informanterna förstått syftet med lektionerna i de 
avslutande intervjuerna samt att vi hade kort diskussion efter varje lektionen om det vi tränat. Jag 
tyckte jag såg förståelse hos många under lektionerna då de anpassade sina rörelser och verkligen 
försökte följa musiken. Nu är detta också en introduktion till dans och rörelse till musik och det 
gäller bygga vidare på dessa kunskaper för att nå upp till målen i ämnet. 

Den lektionsserie jag skapade innehåller mycket av dansens egenskaper. Alla dessa delar som jag 
har tagit upp i teorigenomgångarna, takt, tempo, puls och rytm, ingår i dans men genom att använda 
alternativa undervisningsmetoder har jag lyckats komma runt att stämpla lektionerna som dans. Jag 
är övertygad om att om jag använt mig av traditionellt använd dansundervisning i dans och rörelse till 
musik hade eleverna inte alls uppskattat den träning vi har gjort i att kunna röra sig till musik. Detta 
baserar jag på resultaten från den nationella utvärderingen i ämnet [NU 03] och de svar jag har fått 
under mina intervjuer. Eleverna ville ha förändringar i lektionsupplägget vilket jag har försökt ge 
dem. Den feminina syn som finns på dans (Vail, 1997) blir inte heller påtaglig när det är metoder 
som inte lika starkt associeras till dans som används. Eleverna har förstått att rytm inte bara finns i 
dans utan finns i alla rörelsemönster. Detta är en bra utgångspunkt att jobba ifrån för att kunna 
arbeta med rörelse till musik och dans.  
 

Slutsats�
Många elever har bristande kunskaper i dans och rörelse till musik. Min metod var fungerande för 
denna klass genom att börja från grunden med takt, puls, tempo och rytm. Som det ser ut i skolan 
idag är denna metod bra att använda sig av då många elever kommer med i stort sett noll kunskap 
om dans och rörelse till musik in i gymnasieskolan. Dock behövs en förändring i många svenska 
familjers vardag för att få till en hållbar motivation i dans och rörelse till musik.  
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Fortsatt�forskning�
En lämplig fortsättning på denna aktionsforskning vore att göra ett längre projekt. Att se om det går 
att jobba med denna typ av övningar under fler lektioner för att sedan avancera mot mer 
dansliknande övningar. Om eleverna har kunskap om takt, puls, tempo och rytm, tycker de bättre om 
dans då? Känner de sig motiverade och kan träna utifrån en ”logik” (Engström, 2010) som passar 
dem. Rörelse till musik är uppskattat, går det att helt plocka bort dansen men ändå täcka in dansens 
alla delar i rörelse till musik? Dessa områden tycker jag är värda att studera mera kring. 
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Musikens�påverkan�på�skolidrotten�
�
Christoffer�Brännström�
�
Abstrakt�
Jag har i detta aktionsforskningsprojekt tagit reda på elevers åsikter och tankar om hur musik påverkar deras 
motivation och syn på ämnet idrott och hälsa. Aktionsforskningsprojektet har skett under min verksamhetsförlagda 
praktik på en högstadieskola i norra Sverige. I studien har fyra högstadieklasser ingått. Jag har även undersökt 
huruvida musik kan fungera som ett pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen. För att ta reda på detta har jag 
använt mig av egna iakttagelser, enkäter och intervjuer. Resultaten visar att eleverna anser att det blir roligare med 
musik under idrottslektionen och att motivationen hos både killar och tjejer ökar. Anledningen till att motivationen 
till att delta ökar beror på att eleverna anser att det blir roligare med musik. Om idrotten är rolig ser många elever 
som den största anledningen till att delta. Som ett pedagogiskt hjälpmedel fungerar musiken på ett bra sätt om rätt 
förberedelser gjorts. Musik gör det lättare att få elevernas uppmärksamhet genom att bara stoppa musiken. 
 

Inledning�
Jag upplever att ungdomarna i dagens samhälle har ett stort musikintresse. Jag stöter ofta på 
ungdomar på stan som spelar musik i sina mobiltelefoner eller sitter med ett par hörlurar på bussen 
och lyssnar på musik. Även ute på skolorna finns det ett intresse att lyssna på musik, vilket jag märk 
under mina praktikperioder. Min erfarenhet är att i stort sett varje grupprum där det finns datorer så 
spelas det musik om läraren inte har förbjudit det. Min tanke är att se om musik skulle kunna vara 
ett populärt inslag även på idrottslektionerna. Eftersom forskning visar att musik påverkar både elit 
och amatörers idrottsprestationer positivt (Madison, Aasa, Paulin, 2011) så vill jag ta reda på om det 
är möjligt även i skolans värld. Hur ser eleverna på att läraren använder sig av musik under 
idrottslektionerna? 
 

Syfte�
Jag vill studera hur eleverna på högstadiet upplever musik under idrottslektionerna. Jag vill även ta 
reda på hur eleverna anser att musiken påverkar motivation till deltagande på idrotten. Syftet med 
utvecklingsarbetet är också att se om musik kan användas av lärare som ett pedagogiskt verktyg. 
 
För att kunna svara på syftet kommer jag utgå från följande forskningsfrågor: 
Hur uppfattar elever musik på idrotten? 
Hur påverkar musik motivationen till deltagande på idrotten? 
Hur ser möjligheterna ut för att använda musik som ett pedagogiskt hjälpmedel för läraren i idrott 
och hälsa? 
 
Bakgrund��
 
Tidigare�forskning�
Musikens utveckling de senaste 100 åren har gått från att alltid vara direkt framförd, vilket innebar 
att någon sjöng eller spelade. I dagens samhälle finns det mängder av olika sorters musik att välja 
mellan som du själv kan slå på när du vill i en cd spelare eller dator. Med teknikens utveckling har 
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även situationerna där vi lyssnar på musik blivit fler. Nu lyssnar vi på musik i bilen och när vi tränar 
likväl som när vi sitter hemma i soffan och tar det lugnt Uddholm (1993). 

För att kunna öka motivationen att delta hos eleverna så tittade jag framförallt på faktorer som 
påverkar deras motivation till ämnet. Jag valde att försöka hitta någonting som eleverna anser vara 
viktigt för att vilja delta på lektionerna. Sedan skall jag prova om jag kan använda den faktorn i 
undervisningen och därigenom få en ökad motivation. Jag kom fram till att det eleverna anser var 
det viktigaste för deras motivation var om de ansåg att lektionerna är roliga eller ej. För att jag skall 
kunna öka motivationen hos eleverna är det viktigt att de upplever lektionerna som roliga. Isberg 
(2009) menar att ungdomarna tycker att glädje (”fun”) var den viktigaste aspekten när det gällde att 
vilja idrotta.  
 

Det kanske aldrig har spelats så mycket musik som i våra dagar. Vi ser hörlurar på tunnelbanan och hör musik 
överallt både i hemmet och på offentliga platser. (Theorell, 2009, s.5) 

 
Föra att eleverna skall uppleva lektionerna som roliga är det viktigt att de känner att uppgifter går att 
klara av. Om eleverna anstränger sig men ändå inte upplever någon möjlighet att klara av momentet 
eller uppgiften är risken stor att aktiviteten upplevs som tråkigt och motivationen sjunker. Arnegård 
(2006) menar att eleverna upplever en verksamhet som mer rolig om de behärskar eller klarar av 
uppgifterna till följd av att de känner kontroll och fokus på uppgiften.  

Idrott och hälsa är enda ämnet i skolan där killar har ett högre snittbetyg än tjejer enligt 
skolverket (2005). Är det så att killarna på min praktikskola är mer motiverade än tjejerna och hur 
kan det eventuellt påverka resultatet i denna forskning? 

Att musik är en stor del i dagens ungdomars vardag går det tydligt att konstatera så min tanke 
var då att dra nytta av det stora musikintresse som många ungdomar har. Genom att använda musik 
under idrottslektionen hoppas jag kunna höja glädjen hos eleverna. Min förhoppning är att mer 
glädje skall leda till ökad motivation att delta på idrottstimmarna. Jag tror att musiken kan 
avdramatisera lite av den press som vissa elever kan känna under lektionerna. Om uppgiften blir för 
svår hålls prestationen tillbaka av rädslan för att misslyckas Stensmo (1997). 

Min förhoppning är också att musiken skall minska pressen på eleverna under lektionerna. Jag 
vill att eleverna skall kunna slappna av och våga göra ett misstag. Förhoppningsvis kan musik vara 
ett verktyg som kan få eleverna att känna mindre press och minska känslan av att vara uttittad under 
lektionen. Franzén (2009) påpekar vikten av att som idrottslärare använda sig av övningar där 
eleverna inte känner sig uttittade. I de övningar som eleverna inte känner sig uttittade vågar de testa 
på nya saker vilket leder till ett ökat självförtroende. I en klass med trygga elever har lärarna större 
möjligheter att arbeta mer mål- och individrelaterat Larsson (2010).  

Det har visat sig att ”rätt sorts” musik kan minska både upplevelsen av ansträngning samt att 
den rent fysiologiskt även kan minska den biologiska kostnaden vid fysisk ansträngning. 
Förklaringarna till det kan vara att rörelserna samordnas bättre med hjälp av musiken. En annan 
förklaring kan vara hormonella effekter som bidrar till ett mer energiutnyttjande Theorell (2009). 
Rörelse till musik har också en positiv effekt på elevernas inlärning. Uddholm (1993) menar att 
genom att röra sig till musik så främjas vår kroppsmedvetenhet, vår motorik samt utvecklar vår 
koordination. 

Det finns andra exempel på den beteendeförstärkande och -förändrande påverkan som musik 
påstås ha Campbell (2000). I kloster i Storbritannien har munkar som spelat musik för de djur som 
de tar hand om upptäckt att kossor som får lyssna på Mozart mjölkar bättre. I USA har anställda på 
immigrationsverket spelat barockmusik och Mozart för flyktingar från Asien och man har 
rapporterat att inlärningen på engelska lektionerna går snabbare. På ett sjukhus i Baltimore har 
klassisk musik spelats för patienter på intensivvårdsavdelningen ”En halvtimmes musik gav samma 



49

resultat som tio milligram valium”, rapporterade dr Raymond Bahr, överläkare på hjärtintensiven. 
Just inom sjukvården berättar Theorell (2009) om hur den används i flera olika sammanhang. 
Musiken har i färsk forskning används före, efter och under operationer för att minska den 
biologiska stressen. Resultaten från forskningen visar på positiva psykiska effekter som mindre 
smärta men även positiva biologiska effekter i form av sänkt kortisolkoncentration i blodet. Inom 
demens vården har det visat sig att barnsånger har en lugnande effekt på aggressiva dementa 
personer. Det visade sig att trots svår demens kunde patienterna både texter och melodier i 
barnsånger. Med hjälp av barnsångerna har de dementa patienterna blivit mer samarbetsvilliga och 
därigenom inte lika aggressiva vid matning och tvättning. Musiken kan också användas 
framgångsrikt i rehabiliteringsarbete för stroke och cancer patienter (ibid). Det är tydligt att det 
finns många exempel på hur musiken påverkar människors beteenden och hälsa i flera olika 
sammanhang. Det är därför jag nu vill ta reda på om, och i så fall hur musiken påverkar lektionerna 
och eleverna i ämnet idrott och hälsa. 
 
Teoretisk�ram��
Jag kommer utgå ifrån Lev S. Vygotskij teori om barns utveckling utifrån hans sociokulturella 
perspektiv och hans begrepp om proximal utvecklingszon (Hwang, Nilsson 2003). Det innebär att 
en utveckling ligger ett steg före men inte alltför långt före barnets nuvarande utveckling. Barnet 
skall få möta krav och utmaningar som går att klara av genom att anstränga sig och/eller få stöd 
från en person med mer erfarenhet. Barnet får spänna bågen och testa sin egen förmåga. Det är 
viktigt att kraven inte blir för stora på barnet och de vuxna skall fungera som ett stöd för att främja 
barnens inlärning och utveckling. Den vuxna skall formulera nya men uppnåeliga mål för barnet. 
Vygotskij menar att proximal utvecklingzon handlar om avståndet mellan vad barnet själva kan klara 
och vad det kan åstadkomma med hjälp av någon med mer erfarenhet. Att lyckas klara av saker 
tillsammans är enligt Vygotskij viktigt för barnens utveckling. Den erfarne personen har en viktig 
roll i barnens utveckling. Det är viktigt att den mer erfarne personen skall väcka ett intresse och 
ställa frågor utan att komma med några färdiga lösningar till barnen. Det gäller att hålla barnets 
uppmärksamhet uppe allt för att barnet inte skall ledsna, tappa strukturen eller drunkna i en massa 
detaljer. För en lärare kan det innebära att man ställer rätta frågor till eleverna som exempelvis: 
”Vad är det dit problem handlar om?, Vad kan du behöva för att lösa ditt problem?” Frågor som 
kan hjälpa eleverna vidare utan att direkt ge svaret på problemet. Vygotskij (1978) utgår ifrån ett 
sociokulturellt perspektiv där vi människor fungerar bäst och lär oss på det mest effektivt sätt när vi 
är i samspel med varandra. Språket och kulturen är det mest betydelsefulla för lärandet för 
människorna i detta sociokulturella perspektiv. Musiken är ett väldigt stort kulturellt fenomen och 
som jag skall använda mig av i undervisningen. Vygotskij menar att mänsklig handling på ett socialt 
och individuellt plan medieras med hjälp från kulturella symboler (Dysthe, & Igland 2003). 

Enligt Vygotskijs egna tankar så väcker musik starka känslor och reaktioner hos människor. Det 
är känslor som kan irritera, egga eller skapa energi som kan leda kroppslig rörelse Dale (1998). Att 
skapa energi och kroppslig rörelse är två viktiga delar under en lektion i idrott och hälsa. Genom att 
väcka dessa känslor hos eleverna med hjälp av musik hoppas jag kunna skapa mer rörelse och energi 
hos eleverna.  

I skolan finns det mängder av olika artefakter som ses som självklara för eleverna inom vissa 
ämnen. Exempelvis i matematiken är miniräknare, linjal och pennor artefakter som är självklara i 
undervisningen. I idrott och hälsa finns det också mängder av artefakter som är en självklarhet för 
eleverna att de får använda i vissa moment. I orientering är karta och kompass artefakter som är 
viktiga för inlärningen. Bollar, racketar, ringar och plintar, listan kan göras lång på artefakter som 
finns i en idrottshall. Musiken däremot har inom skolidrotten inte blivit en självklar artefakt eller ett 
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medierande verktyg på samma sätt som i föreningsidrotten. Där spelas musik ofta i samband med 
idrottsliga arrangemang. Musik spelas under uppvärmning, pauser och efter avslutad match eller 
aktivitet. Jag skall under detta projekt använda mig av musiken som ett medierande verktyg. 
 

Metod�
 
Genomförande�
Jag kommer under en lektion med fyra olika klasser genomföra en volleyboll lektion där jag 
kommer använda musik som ett pedagogiskt hjälpmedel. Musiken kommer inte att vara direkt 
kopplad till övningarna, utan tanken är att musiken skall fylla rummet och förhoppningsvis skapa en 
god lärandemiljö. I början av lektionen berättar jag för eleverna att jag skall utföra ett 
aktionsforskningsprojekt som handlar om elevers syn på musik under idrottslektionerna. Eleverna 
får även frågan om det är någon som inte vill delta i projektet. När jag valde musik utgick jag efter 
mig själv och vad jag ansåg vara energigivande musik. Mitt mål är att eleverna skall bli inspirerade 
att röra sig mer med hjälp av musiken. Theorell (2009) skriver att när en person lyssnar på musik 
anpassas puls och andning efter musikens rytm och karaktär. I mitt val av musik försökte jag att inte 
ta typisk musik som är modernt och inne just nu på radio och tv. Jag valde istället en blandning av 
äldre rock/pop musik med mycket energi som jag gissar att eleverna inte lyssnar på speciellt ofta. 
Anledningen till det är för att jag vill att elever inte skall ha så mycket personliga kopplingar och 
associationer till musiken eftersom det kan påverka resultatet. Theorell (2009) beskriver i sin bok 
”Noter om musik och hälsa” hur tio stycken testpersoner i ett forskningsprojekt i Kanada reagerar 
starkare till musik som de associerar med en känsla eller händelse. Efter att jag förklarat för eleverna 
varför jag skall använda mig av musik så tydliggör jag att när musiken pausas så innebär det samling 
runt mig för nya instruktioner. Första delen av lektionen består av träning av de två vanliga 
passningsslag i volleyboll, bagger och fingerslag. Innan musiken slås på ger jag eleverna en teknisk 
genomgång av fingerslag. När jag sedan stoppar musiken och eleverna samlas runt mig förklarar och 
visar jag hur baggerslaget utförs. Sedan startar jag musiken och eleverna får träna på detta slag. 
Medan musiken spelas kommer jag gå runt och titta hur det går för eleverna samt ge tekniska 
instruktioner och tips i moment som finger- och baggerslag. Eleverna kommer att arbeta i par eller 
mindre grupper när de tränar på de olika slagen. Eleverna kommer att sprida ut sig i hallen för att 
träna på passningsslagen i volleyboll. Varje par eller mindre grupp skall vara på samma sida om 
näten medan de tränar på passningar. Innan lektionens slut skall eleverna också få spela volleyboll 
cirka 20 minuter. Under spelets gång kommer jag att intervjua fyra elever från varje klass. Musiken 
kommer att fortsätta spelas som vanligt under ”volleyboll matcherna”. Innan eleverna går och 
duschar får de även fylla i min enkät med frågor kring musik, motivation och volleyboll som 
aktivitet. 
 
Aktionsforskning�
Jag har i denna forskning arbetat med ett aktionsforskningsprojekt vilket innebär att jag provar på 
ett arbetssätt för att få svar på mina frågeställningar. I detta fall handlar det om huruvida musik 
fungerar som ett pedagogiskt hjälpmedel samt om det förändrar elevernas motivation till ämnet 
idrott och hälsa. ”Metoderna är redskap som du använder för att få svar på de frågor du ställt.” 
(Tiller, 2009, s.82) 
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Datainsamlingsmetod�
I detta forskningsprojekt ska jag använda mig av är kvalitativa gruppintervjuer där jag antecknar 
intervjuerna. Genom intervjuer på 16 elever hoppas jag kunna ta reda på deras egna tankar och 
reflektioner över lektionen och det arbetsrätt som jag använt mig av. Anledningen till att jag valt att 
göra kvalitativa intervjuer är för att det ger utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord 
Patel & Davidson (2003). För att ta reda på elevernas motivation till idrotten och musikens 
eventuella påverkan på motivationen i idrottsundervisningen kommer jag även använda mig av en 
kvantitativ enkätundersökning med fasta svarsalternativ, där 64 elever ska medverka. Jag kommer 
även att göra egna reflektioner över hur eleverna agerade och påverkas av musiken under 
lektionerna. 
 
Urval�
Jag har valt att göra denna studie på fyra högstadieklasser som jag har skall ha verksamhetsförlagd 
praktik med under tre veckors tid. Anledningen till att jag valt att göra detta projekt med 
högstadielever är att jag utbildar mig mot det stadiet i min lärarutbildning. Intervjuerna ska ske med 
åtta tjejer och åtta killar, slumpvis utvalda från de aktuella klasserna. Totalt blir det åtta intervjuer, 
eftersom eleverna blir intervjuade i par. Anledningen till att jag intervjuar just i par är för att hinna 
lyssna till så många elever som möjligt utan att störa slutdelen av lektionen som består av volleyboll 
spel. På detta sätt är eleverna nog många för att inte spelet skall bli lidande samtidigt som 
intervjuerna sker. 
 
Procedur�
När jag skapade mina intervjufrågor och enkät frågor utgick jag från mitt syfte med projektet. 
Intervjuerna sker med två elever åt gången i lärarrummet i sporthallen. Eleverna får veta innan 
intervjuerna startar att inga namn eller klasser kommer att nämnas i rapporten, bara att det är lika 
många tjejer och killar som intervjuas. Trost (2010) anser att informanterna som intervjuas ska ha 
full anonymitet och att namn eller annat som kan göra personerna igenkännande för allmänheten 
ska uteslutas ut rapporten. 
 
Analys�
I min kvantitativa bearbetning kommer rådata från enkäterna samlas in ordnas i en frekvenstabell. 
Resultaten kommer därefter redovisas med hjälp av tabell och diagram. I mina kvalitativa intervjuer 
kommer jag att anteckna elevernas svar på ett papper och direkt ställa frågor om någonting skulle 
vara oklart med det svar jag får. Jag kommer att använda mig av löpande analyser eftersom det 
enligt Patel och Davidson (2003) är en fördel att börja analysen när den finns färskt i minnet. Mina 
egna reflektioner kommer jag skriva ner så snart som möjligt efter lektionerna för att minska risken 
att glömma bort viktiga detaljer. 
 

Resultat�
 
Resultatet i detta arbete kommer att delas upp i olika rubriker. Första rubriken är mina egna 
iakttagelser och reflektioner kring lektionerna. Här beskrivs vad jag sett och hur jag upplevt 
idrottslektionerna med musik. Efter mina egna iakttagelser så kommer resultatet av intervjuerna 
uppdelat klassvis. Efter intervjuresultatet från klasserna kommer en sammanfattande analys av 
intervjuerna, där jag belyser det mest gemensamma vid intervjuerna sammantaget bland de fyra 
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klasserna. Enkätresultaten är nästa avsnitt, där jag sammanställer elevernas syn på lektionen och 
deras motivation till aktiviteten (volleyboll) samt hur de upplevde musiken under lektionen.  
 
Egna�iakttagelser�
Det jag själv reflekterade över under de fyra lektionerna jag ledde under aktionsforskningsprojektet 
var framförallt att de flesta eleverna såg ut att ha mycket energi och de verkade ha roligt på 
lektionerna. Under delen av lektionen när eleverna tränade på fingerslag så var det många glada 
miner även fast det inte alltid gick bra med alla passningar. Nästa alla elever följde mina 
instruktioner väl. Jag upplevde problem under den första lektionen eftersom jag kände att jag fick 
prata väldigt högt för att göra mig hörd eftersom musiken var inställd på en hög volym. Inför den 
andra lektionen så beslutade jag mig för att sänka volymen på musiken en aning och då upplevde jag 
inte samma påfrestning på rösten. Det fanns några killar som istället för att träna på fingerslag lekte 
med basket korgen och sköt och dunkade på den. Men efter jag gått fram och pratat med dessa 
killar så följde även de instruktionerna bra. I början av lektionerna när jag gick runt till eleverna så 
upptäckte jag att det fanns några få elever i varje klass som ibland stod och vickade på höfterna eller 
elever som nynnade med i musiken under tiden de väntade på att få bollen. Det var tydligt att 
eleverna förstod att de skulle samlas när jag stoppade musiken. Eleverna samlades framför mig och 
jag bad dem sätta sig ner och lyssna på nästa instruktioner. Vid något enstaka tillfälle under dessa 
fyra lektionerna så kunde jag se att en elev funderade om det var samling eftersom skivan bytte låt 
och det blev tyst för en liten stund. När väl eleverna fått nya instruktioner om hur de skulle gå till 
väga under nästa moment så spelade jag musiken igen och jag upplevde att desto längre tid av 
lektionen som hade gått desto mindre verkade eleverna fokusera på musiken. Det var inte längre 
några elever som dansade eller nynnade till musiken men det verkade fortfarande vara en god 
stämning och en positiv anda hos eleverna. 

Sammanfattning av mina egna iakttagelser: Det jag framförallt reagerade på var början av 
lektionerna när musiken slogs igång så blev eleverna generellt väldigt glada och fyllda med energi av 
musiken. Det var då tydlig att de blev påverkade av musiken. Däremot i slutet av lektionen när 
eleverna spelade upplevde jag att eleverna inte märkte av musiken lika tydligt. Eleverna var 
fortfarande glada men verkade glömma bort att musik spelades i högtalarna.  

Musiken som pedagogiskt hjälpmedel fungerade väldigt bra framförallt i den delen när eleverna 
skulle samlas för nya instruktioner. Jag upplevde att eleverna direkt förstod att det var dags för 
samling när jag stannade musiken. Det negativa jag reflekterade över var framförallt under den 
första lektionen när musiken var lite för hög och jag fick anstränga mig för att bli hörd. När jag 
sedan sänkte musiken blev det bättre men jag upplevde dock att det fortfarande krävdes lite mer av 
rösten än en ”vanlig”. Det var framförallt i momenten när jag gick runt och instruerade eleverna 
som jag märkte att rösten påfrestades något mer. 
 
Intervjuer�
Här redovisas resultatet från intervjuerna med fyra elever från varje klass. Resultaten är 
sammanställda klassvis och i slutet finns även en sammanfattande analys från alla fyra klassers 
intervjuresultat.  
 
Klass 1 
Det eleverna nämnde som positivt med lektionen var framförallt att det blev ”roligare” tack vare 
musiken. ”Lektionerna blir skönare och roligare samtidigt som man blir mer peppad” (Kille i åttan). 
Eleverna ansåg att det blev roligare och livligare i idrottshallen när musik spelade samtidigt som de 
ansåg att de slipper jobbiga ljud som ”gnissel” från skor. Det var även en tjej som tyckte det var 
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skönt att inte höra alla bollar som studsade i golvet under lektionen tack vare musiken. En elev 
hävdade att han springer fortare och hoppar högre när han lyssnar på musik. Två stycken killar 
ansåg att de inte gav upp lika lätt när de försökte lära sig någonting nytt. 

Eleverna hade väldigt svårt att komma på någonting negativt med musik under lektionen men 
en sak som nämndes var att det kan vara svårt att prata om volymen är för hög. På frågan om vad 
de ansåg att musik kunde vara ett sätt att få elever mer motiverade att delta på idrotten så var de 
tillfrågade eleverna lite mer osäkra. Jag fick svar som: ”tror det”, ”jag tror man blir ungefär lika 
motiverad typ” och en elev var säker på att elever blir mer motiverade att vara på idrotten med hjälp 
av musik. 

När jag frågade eleverna vad de ansåg om lektionsupplägget och arbetssättet med musiken så 
var de överens om att det var ett bra sätt att veta när de skulle samlas när musiken stannade. En elev 
sa att: ”I vanliga fall kanske man glömmer bort att lyssna på läraren ibland när det är någonting nytt 
vi skall göra, men nu med musik så märktes det direkt att musiken stannade och då kom jag ihåg att 
det var samling”. En annan elev nämnde att hon tänkte mer på vad läraren sa när det helt plötsligt 
blev tyst i hallen. 

På frågan om det hade gått att ändra på lektionsupplägget på något sätt så svarade en att hon 
ville att musiken skulle rulla hela lektionen och att de skulle få alla instruktioner i början av passet.  

Eleverna ansåg att det var möjligt att pressen att prestera blev mindre av att musik spelades 
under lektionen. Anledningen till att de trodde att pressen minskade var att de hade upplevt att de 
inte brydde sig lika mycket om missarna. Några av eleverna poängterade att de trodde att pressen 
kunde öka om man spelade annan musik som ”döds metall eller techno”. Anledningen till det ansåg 
de vara för att människor blir mer stressade och aggressivare av sådan musik. 

Elevernas syn på hur de uppfattar att läraren upplever en lektion med musik: Några trodde att 
läraren gillade att ha musik får då behövde inte han eller hon vissla för att samla alla. En elev sa: 
”Det är nog positivt för idag är första gången det inte varit något bråk”. Hälften av de intervjuade 
trodde också att det kunde vara jobbigt för läraren att ha musik på grund av att det kan bli mer 
slams. Kombinationen av slams och musik trodde dessa kunde bli jobbigt för läraren. 
 
Klass 2 
Eleverna i denna klass upplevde det som positivt med kombinationen av musik och idrott. Det som 
framförallt eleverna nämnde var att det var skönt och roligt att lyssna på musik samtidigt som de 
spelade och tränade volleyboll. Mer taggad och gladare var två andra känslor som nämndes av under 
intervjuerna. En tjej i klassen ansåg att ”Det blir roligare eftersom det inte är lika tyst i hallen.” Hon 
ansåg också att hon vågade ta i mer när musik spelades.  

Det enda negativa som kom fram under intervjun var att en elev trodde att det kunde bli 
slamsigare på lektionerna. ”Det kan ju bli slamsigare på lektionen eftersom man kan börja dansa 
istället för att göra det man ska.”   

Alla intervjuade i denna klass ansåg att musik på idrottslektionerna kunde vara ett sätt att få 
elever mer motiverade till att delta. Anledningen till det var att de ansåg att de blir mer fokuserad på 
aktiviteten och inte en massa annat runt omkring. En kille menade att: ”Motivationen blir större 
eftersom man fokuserar mer på sitt eget spel när man hör musik än när man hör alla andra prata 
typ.” 

Alla de intervjuade eleverna i denna klass var överens om att lektionsupplägget var bra och det 
fungerade bra att stoppa musiken för att dra till sig deras uppmärksamhet. De upplevde inte att 
instruktionerna blev lidande och de ansåg att dem hörde vad jag sa när de skulle lyssna. 

Pressen att prestera upplevde hälften av de intervjuade vara på ungefär samma nivå oavsett om 
musik spelades under lektionen eller ej. Medan den andra halvan av intervjugruppen ansåg att 
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pressen minskade eftersom de tänkte på annat och inte fokuserade lika mycket på om man missade 
eller ej. 

En kille i denna grupp trodde att det kunde vara jobbigt för läraren att få eleverna att höra allt 
som ska sägas när musik används. En tjej var övertygad om att lärarna måste tycka det är roligt att 
använda musik på lektionerna så länge läraren anser att musiken är bra. 
 
Klass 3 
Det denna klass upplevde lektionen som positiv tack vare musiken. Det beskrevs på flera olika sätt. 
En kille sa att ”Det var asroligt att ha musik” en annan tyckte det var ”Skojigt men samtidigt skönt” 
och två stycken elever ansåg att de blev mer taggande av musiken. Generellt ansåg denna 
intervjugrupp det inte kändes lika jobbigt fysiskt när musik spelades samtidigt som de rörde på sig. 
En tjej kopplade det samman med att hon var van att lyssna på musik när hon rör sig eftersom hon 
alltid lyssnar när hon är ute och joggar. Även innan fotbollsmatcher så lyssnade hon på musik. En 
av de intervjuade killarna påpekade då också att hans hockeylag alltid spelade musik i 
omklädningsrummet innan matcher för att bli mer taggade. En annan positiv upplevelse som en av 
eleverna berättade var att han ansåg att det var lättare att veta när det var samling kring läraren igen. 

På frågan om de ansåg att musik kan vara ett sätt att få eleverna mer motiverade till idrotten 
kom det blandade svar. En elev trodde att det kanske kunde ha en negativ påverkan på 
motivationen om det var helt fel låtar som spelades. En tjej svarade att hon trodde att vissa elever 
som inte annars gillar idrott nog blir mer motiverade att delta om de vet att musik kommer spelas 
under lektionen. En elev svarade: ”För min motivation är det positivt med musik eftersom det gör 
att man blir ju mycket mer taggad.” 

En elev påpekade att lektionsupplägget var bra men att tempot på lektionen blev lägre när man 
samlades mellan övningarna. Men samtidigt var det bra eftersom det var lättare att komma ihåg vad 
som skulle göras ansåg eleven. 

När jag frågade eleverna om de trodde att pressen att prestera påverkades på något sätt med 
musik så var det flesta positiva och trodde att pressen minskade. En tjej svarade att: ” Man blir ju 
gladare och det sprider sig till andra”. En annan elev menade att: ”det blir mindre gnäll på varandra 
och därför gör det inte lika mycket om man misslyckas.” En av killarna ansåg att stämningen blir 
mer avslappnad och mindre spänd i klassen och att det i sin tur leder till minskad press. En av de 
intervjuade ansåg inte att det blev någon skillnad på pressen att prestera med hjälp av musiken. 

Två av eleverna i denna klass trodde att det blir enklare för läraren under lektionerna eftersom 
eleverna lyssnar på ett annat sätt när det blir tyst. En elev ansåg att det skulle bli svårare för läraren 
att nå stora grupper utan att stoppa musiken.   
   
Klass 4 
I den fjärde och sista klassen där intervjuer skedde så svarade eleverna att det blir roligare och att de 
blev mer taggade av att musik spelades under lektionen. En av de intervjuade killarna menade att 
det bara finns positiva saker att säga om musik på idrotten. ”Musiken ger mer energi vilket gör att 
man rör sig mer” menade en elev. Andra positiva uttryck som kom fram angående musik på 
idrottslektionerna var att det var ”härligt” och ”avslappnande”.  

De intervjuade eleverna i denna klass kunde inte komma på någonting negativt med musik 
under lektionstid. 

Att musiken kan vara ett sätt att få elever mer motiverade till att delta på idrotten var alla 
överens om. En av tjejerna menade att hon visste att eleverna blir mer motiverade av musik 
eftersom nästan alla elever lyssnar på musik på fritiden. Det framkom också att dessa elever 
upplevde att motivationen ökade eftersom de blev mer pigg och alert av musiken. Eftersom de blir 
piggare ansåg de också att det blir roligare och motivationen ökar. 
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På frågan om lektionsupplägget hade kunnat göras på något annorlunda sätt så kom en tjej på 
ett förslag som skulle göra att alla elever skulle tycka om musiken mera. Hennes förslag var att alla 
elever i klassen får önska en låt var som någon i klassen som har mycket musik hemma får bränna 
och ta med till idrotten. På så sätt kan alla elever få med sin favorit låt på skivan. Enligt den 
intervjuade tjejen så skulle det bli ännu roligare med musik på idrotten då. 

Pressen att prestera på idrotten skulle minska enligt denna klass eftersom de ansåg att de skulle 
fokusera mindre på missarna och mer på musiken. En av killarna uttryckte sig så här: ”om det är 
tyst blir man mer uttittad”. En annan elev menade att man inte känner sig lika ensam om musik 
spelas på lektionen. Spelet blir mer avdramatiserat med musik enligt två av killarna i denna 
intervjugrupp.   

Två av eleverna trodde att läraren kunde bli less om det var samma låtar som spelades hela 
tiden men att det också kunde vara positivt med musik eftersom läraren faktiskt kan välja musiken 
själv. 
 
Sammanfattande�analys�av�intervjuresultat�
De 16 intervjuade eleverna fördelat över fyra klasser var positiva till lektionen och användningen av 
musik. De allra flesta uttryckte att det var rolig med musik på idrotten och att de blir mer peppade 
när musik spelas. Flera elever nämnde också att de kunde försöka hårdare och ta ut sig mer rent 
fysiskt tack vare musiken. Sammantaget var eleverna positiva och hade svårigheter att hitta 
nackdelar med att musik spelades under lektionen. 

Nästan alla elever ansåg att musik på idrotten kan öka motivationen att delta på lektionerna till 
viss del. Anledningen till det var främst att de ansåg att det blev roligare och därför skulle 
motivationen öka hos eleverna. Musiken gjorde även att flera elever blev mer alerta och peppade 
vilket ökade deras motivation. 

Vad det gäller lektionsupplägget så ansåg flera elever att det var ett effektivt sätt att stoppa 
musiken när det var samling. Eleverna ansåg att det blev lätt för dem att veta vad som gällde när 
musiken stoppades. Genom att det helt plötsligt blev helt tyst i hallen så ansåg några elever att det 
blev lättare att fokusera på vad läraren sa. Ingen av eleverna upplevde att mina instruktioner blev 
lidande av musiken när jag gick runt och gav tekniktips för olika typer av volleybollslag. 

Mer än hälften av eleverna trodde att pressen att prestera minskar med musik eftersom det blir 
en mer avslappnad stämning i klassen och spelet blir lite avdramatiserat. Vissa elever upplevde 
också att de inte kände sig lika ensamma ute på planen när musik spelades. Några elever trodde inte 
att pressen varken påverkades positivt eller negativt med musik. Fel musik som techno eller 
dödsmetall ansågs kunna öka pressen att prestera eftersom det var stressande och ökade 
aggressiviteten. 

Elevernas syn på hur de tror att läraren upplever musik var ganska jämt fördelat mellan de som 
trodde det var positivt och de som trodde läraren upplevde det negativt. Det eleverna trodde läraren 
skulle uppleva som negativt var att det kunde bli slamsigt och svårt att nå stora grupper om musiken 
var påslagen. 
 

Resultat�Enkäter�
Eleverna i de fyra klasser som deltagit i rapporten svarade på denna enkät med sju frågor. Totalt 
svarade 64 elever varav 25 tjejer och 39 killar deltog. Varje fråga hade fem svarsalternativ där 
eleverna endast fick svara med ett alternativ. 
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Tabell 1. Motivation hos eleverna att delta på idrotten (1= lite motiverad 5= mycket motiverad). 
 

Kön Motivation hos elever 
Killar 4,2 
Tjejer 3,9 
  
Båda könen 4,1 

 n=64 
 
Detta resultat visar att på en femgradig skala där ett är lite motiverad och fem är mycket motiverad 
hur elevernas motivation ser ut till att delta på idrottslektionerna. Killarna är mer motiverade till 
idrotten än tjejerna. Båda könen bedömer jag ändå vara relativt motiverade att delta på idrotten. 
Snittet för båda könen sammantaget ligger på 4,1 av den femgradiga skalan. 
 
           

 
n=64 
Figur 1. Elevernas syn på deras egna kunskaper i volleyboll samt vad de anser om volleyboll på 
lektionerna.   
 
I den grå stapeln visas elevernas uppfattning om deras egna kunskaper i momentet volleyboll. En 
etta som svarsalternativ innebar att eleven ansåg att kunskaperna var dåliga medan en femma visar 
att eleven ansåg att han eller hon hade bra kunskaper inom volleyboll. Jag tolkar dessa resultat som 
att det finns en viss osäkerhet hos många elever kring sina egna kunskaper i momentet volleyboll. 
Skillnaderna mellan killars och tjejers syn på sina kunskaper skiljde så lite att jag valde att inte visa 
det i detta diagram. Det jag kunde tolka av enkäterna som inte riktigt visar sig lika tydligt i detta 
diagram var de stora ytterligheter mellan svaren. Flera elever svarade ettor i enkäten samtidigt som 
det även flera som svarade höga siffror som fyra och fem. Därför hamnar snittresultatet strax 
ovanför mitten. 

Den svarta stapeln visar vad eleverna anser om volleyboll som aktivitet på idrotten. Ett är 
tråkigt och fem betyder roligt på skalan. Eleverna är mer positiva än negativa till volleyboll som 
aktivitet under idrottstimmarna. Skillnaderna mellan könen var även här väldigt liten. 
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n=64 
Figur 2. Upplevelse av musik som hjälpmedel under idrotten samt hur eleverna anser musiken 
påverkar deras motivation att delta.  
 
De grå staplarna visar killars och tjejers upplevelse av musik som ett hjälpmedel på idrotten. Ett 
betyder att eleverna upplevde det som negativ och fem som positivt. Killarna var positivt inställda 
till att använda musiken som ett hjälpmedel med ett snittresultatet på 4,1. Tjejerna var dock ännu 
mer positiva till musik som ett hjälpmedel under lektionerna med ett snitt på hela 4,8 på den 
femgradiga skalan. Endast två tjejer valde inte en femma i denna fråga.  

De svarta staplarna visar på hur eleverna anser att deras motivation påverkas om de innan 
lektionen vet att musik kommer användas under lektionen. I denna fråga innebär en etta att eleverna 
anser att de blir negativt inställda till att delta. Femma betyder att eleverna påverkas positivt och 
motivationen att delta ökar. Även här var tjejerna mer positiva och resultat 4,6 visar att tjejerna 
tydligt blir mer motiverade att delta på lektionerna om de vet att musik kommer vara en del av 
lektionen. Killarnas resultat tyder även det på att de blir mer motiverade av musiken. Killarnas 
snittresultatet ligger fortfarande under tjejernas men med ett snitt på 4,1 av en femgradig skala så 
tolkar jag det ändå som att de flesta blir mer motiverade.   
 

 
n=64 
Figur 3. Elevernas syn på valet av musik samt hur ofta de lyssnar på musik. 
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De grå staplarna visar hur lämplig eleverna anser att musiken var för lektionen. Ett innebar ej 
lämplig och fem så ansågs musiken vara lämplig för lektionen. Killarna svarade med ett snittresultat 
på fyra medan tjejerna låg något högre med ett snitt på 4,4. Tendensen tyder på att eleverna ansåg 
att musiken var lämplig för lektionen trots att det inte var någon typiskt modern musik som många 
ungdomar idag lyssnar på. 

De svarta staplarna visar på elevernas musikvanor. Ett betyder att eleverna sällan lyssnar på 
musik medan fem visar att eleverna lyssnar ofta på musik. Återigen ligger tjejerna högre än killarna 
med ett högt snittresultat på 4,8 av fem. Killarna hade ett snittresultat på 4,4 vilket även det är högt. 
Resultaten tyder på att de flesta eleverna ofta lyssnar på musik.  
 

Diskussion�
 
Metoddiskussion�
Rapporten avslutas med en diskussion om mitt aktionsforskningsprojekt. Detta projekt startade 
några veckor innan jag skulle ut på VFU i tre veckor. Efter en dialog med Norske Tom Tiller, 
professorn i praktisk pedagogik kom jag fram till att det var musikens påverkan på idrotten jag ville 
forska om. Efter att jag beslutat mig om arbetsområde så planerade jag upplägget på 
forskningsprojektet. Där kom jag fram till att jag skulle ta reda på elevernas uppfattningar och 
tankar kring musik på idrotten samt om deras motivation på idrotten förändrades med hjälp av 
musiken. I min litteratursökning har jag haft vissa problem att hitta litteratur med forskning som har 
att göra med kombinationen musik och fysik aktivitet. Töres Theorells bok: ”Noter om musik och 
hälsa” har varit till stor hjälp i detta arbete. I den boken fann jag intressanta kopplingar mellan hälsa 
och musik. 
  Arbetet med enkätundersökningarna har fungerat bra och jag har inte stött på några problem 
värt att nämna. Jag anser att jag har fått bra svar mot mitt syfte med hjälp av 
enkätundersökningarna. En anledning till att jag fått bra svar mot mitt syfte kan vara att jag i min 
kvantitativa analys använde jag mig av frågor med fasta svarsalternativ precis som Patel och 
Davidson (2003) anser vara lämpligt. Eleverna som ställde upp på undersökningen upplevde jag 
göra sitt bästa och försöka svara ärligt i enkätundersökningen. Vilket jag bedömer vara bra för 
trovärdigheten på enkätsvaren. För att kunna dra några större slutsatser från enkätundersökningarna 
hade jag behövt ett större svarsunderlag. Jag anser dock att det går att se vissa tendenser genom de 
svar jag fått i min enkätundersökning.   

Jag upplevde att åldern på de intervjuade eleverna speglade hur väl de svarade och kunde 
uttrycka sina känslor och tankar. Jag är av den uppfattningen att enkätundersökningar fungerar i alla 
åldrar inom skolan bara frågorna anpassas och att tydliga instruktioner ges hur enkäten skall fyllas i. 
Under intervjuerna upplevde jag att det framförallt var de yngsta eleverna (sjuorna) som kunde ha 
svårt att förklara och berätta vad de ansåg och kände i vissa frågor. Det krävdes att jag som 
intervjuare ställde en del motfrågor till eleverna för att få svar som kunde användas i rapporten. 
Generellt hade jag också känslan att det var tjejerna som hade lättast för sig att uttrycka sig under 
intervjuerna. Det grundar jag på hur eleverna resonerade och formulerade sina svar på frågorna jag 
ställde. Jag fick känslan att tjejerna tänkte lite djupare i frågorna och svarade mer sällan med bara ett 
ord som exempelvis roligt, tråkigt, eller skönt. Jag tror att denna form av intervjuer av elever 
fungera i de allra flesta åldrarna men att det lämpar sig bäst för högstadieelever och äldre om man 
vill ha lite mer utvecklade svar och tankar i intervjufrågorna.   

Vygotskijs sociokulturella perspektiv anser jag fungera som teoretiskt ram. Detta eftersom jag 
upplevde att musiken på ett effektivt sätt kunde användas som ett medierande verktyg och artefakt. 
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Jag hävdar att musiken skulle kunna bli en självklar artefakt inom idrotten på samma sätt som boll 
och ring om tid och utrymme skulle ges. Musikens kulturella betydelse skall inte heller underskattas i 
denna lärande miljö. Efter detta projekt anser jag precis som Vygotskij att musik skapar känslor som 
kan egga och skapa energi som leder till kroppslig rörelse (Dale, 1998). Jag har under detta 
aktionsforskningsprojekt upplevt precis som några elever beskrev det att eleverna fick mer energi 
och blev mer taggade av musiken. 
 
Resultatdiskussion�
Jag kommer här att diskutera om och i sådant fall vilka svar jag fått på mina forskningsfrågor och 
mitt syfte. Utifrån syftet använde jag forskningsfrågor; hur uppfattar elever musik på idrotten; hur påverkar 
musik motivationen till deltagande på idrotten; samt hur ser möjligheterna ut för att använda musik som ett 
pedagogiskt hjälpmedel för läraren i idrott och hälsa? 

Jag tolkar resultaten som att de flesta eleverna är väldigt positiva till musik under 
idrottslektionerna. Både intervjuerna och enkäter tyder på det. Tjejerna visade sig vara något mer 
positiva än killarna till att använda musik på idrottslektionerna. Det som framförallt visade sig vara 
positivt med musik på lektionerna var enligt eleverna att det blev roligare och att deras energinivå 
ökade. Generellt hade eleverna svårt att komma på någonting som kunde vara negativt med 
musiken. Flertalet killar ansåg att musikvalet var viktigt för hur deras upplevelse av lektionen skulle 
bli. Jag upplevde att killarna oftare var mer noga med att det skulle vara ”rätt” musik som spelades 
på lektionen för att de skulle vara riktigt nöjda. ”Rätt” musik för dem var deras egna favoritlåtar och 
grupper. Jag fick den uppfattningen att killarna mest sa så för att verka lite ”coola” och tuffa 
framför sina klasskompisar. Att lyssna på en viss musik kan för många vara en stor del av deras 
identitet och för vissa till och med en livsstil.  Musik kan användas som mediering av en 
kulturyttring för många även utanför skolans väggar Vygotskij (1978). Jag upplevde att killarna 
ansåg att viss musik är töntig bara för att det är så killar ska tycka. Tjejerna däremot uppfattade jag 
inte vara lika brydda om vilken musik som spelades. De antydde mest att det var roligt att musik 
spelades. Elevernas musikvanor och vad de anser om musiken som spelas på lektionerna är två 
faktorer som jag anser påverka musikens möjlighet att motivera eleverna.  

En tolkning till varför tjejerna är mer positivt inställda till musik än killarna är att de lyssnade 
mer på musik under sin fritid och att de från början hade en något lägre motivations nivå. Många 
killar anser redan att idrotten är så pass rolig att de inte märker lika stor skillnad som tjejerna om 
musik används eller ej. Att killarna anser att ämnet är roligare kan också bero på att lektionerna ofta 
är anpassade mer efter deras intressen än tjejernas.  
 

Fler pojkar än flickor är t.ex. aktiva utövare av fotboll och innebandy. När ämnets innehåll får en stor 
tyngdpunkt på bollsporter tenderar detta att gynna pojkars intresse och prestationer i ämnet. (Larsson, 2010, 
s.9) 

 
Theorell (2009) menar att det kanske aldrig spelat så mycket musik i samhället som det gör idag. 
Människor lyssnar på musik överallt både i hemmet och på offentliga platser. Det visade sig också 
att båda könen ansåg att de ofta lyssnade på musik vilket till viss del kan förklara elevernas positiva 
inställning till musik på idrotten. 

Motivationen till idrotten ökar enligt de flesta eleverna med musik. Att motivationen ökar går 
hand i hand med att eleverna anser att det blir roligare med hjälp av musiken. Isberg (2009) menar 
att ungdomarna tycker att glädje (”fun”) var den viktigaste aspekten när det gällde att vilja idrotta. 
Jag anser att det är viktigt att hitta dessa små och enkla metoder som kan öka elevernas motivation. 
Eftersom båda könen ansåg att musik kunde öka deras motivation till att delta på lektionerna så 
menar jag att det är en stark anledning till att använda sig av musik oftare i idrottsundervisningen. 
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Det är svårt att säga efter en lektion huruvida eleverna lärde sig  mer än vanligt under lektionen 
eftersom eleverna ansåg att musiken gjorde den roligare. Skulle musiken däremot användas under en 
längre period som en termin eller läsår så är min personliga uppfattning att det skulle leda till ökade 
möjligheter för en effektivare inlärning hos eleverna. Det är dock viktigt att som lärare vara tydligt 
med syftet av lektionerna samt att det finns en progression i undervisningen. Som lärare får man 
inte ta för givet att eleverna vet vad som skall göras Larsson (2010). Att eleverna upplever 
lektionerna som roligare anser jag inte vara någon garanti för att eleverna skall lära sig mer. Däremot 
anser jag att det skapar bättre förutsättningar för lärande vilket kan leda till en bättre inlärning för 
eleverna. Musiken i sig blir därför ett hjälpmedel för att förbättra elevernas lärande. 

Att killarna var något mer motiverade än tjejerna till ämnet idrott och hälsa var inte förvånande 
för mig eftersom Larsson (2010) även han sett att en högre andel killar är positivt inställd till ämnet. 
Men att snittet för båda könen låg så pass högt som 4,1 av på en femgradig skala var lite förvånade. 
Detta eftersom min erfarenhet från praktik perioderna är att det finns en del elever som avskyr 
ämnet. Min känsla som grundar sig på mina erfarenheter från skolans värld är att många elever 
antingen gilla idrott och hälsa eller så avskyr de ämnet. Min uppfattning är att gruppen med elever 
som anser att ämnet ligger någonstans mittemellan är inte särskilt stor. En förklaring till det höga 
betyget på ämnet kan vara att vissa elever av de som inte gillar ämnet ej deltog på lektionerna och 
därför inte fyllde i enkäterna. Idrottsläraren/lärarna på skolan påverkar även elevernas motivation 
till ämnet.  

Elevernas syn på sina egna kunskaper i volleyboll var enligt mig ganska låga och anledningar till 
det kan vara att volleyboll är en ganska svår sport för dem som är ovana. Dessutom bestod 
klasserna av sjuor och åttor och de hade inte spelat nästan någon volleyboll alls på mellanstadiet. 
Deras förkunskaper var därför något begränsade och det kan vara därför många ansåg sig ha 
bristande kunskaper även på högstadiet. Jag kunde se ett mönster som pekade på att sjuorna ansåg 
sig själva ha sämre kunskaper i volleyboll än åttorna. Detta kan tyda på att eleverna i åttan har 
hunnit spela mer volleyboll och därigenom skaffat sig större kunskaper i sporten. Elevers syn på 
sina egna kunskaper i volleyboll var ofta fördelade mellan att eleverna antingen kryssade för en etta 
eller en femma i enkäten. Jag tolkar det som att de elever som är vana att hålla på med bollar på 
fritiden också har en viss bollkänsla. Dessa elever har då en stor fördel av det i en sport som 
volleyboll när förkunskaperna hos många är dåliga. Jag tolkar att elevernas relativt låga tro på sina 
egna kunskaper också speglar av sig på deras åsikter om volleyboll som aktivitet på idrotten. Det 
eleverna känner sig duktig på anser de också vara roligt samtidigt som de aktiviteter som för dem är 
svåra inte upplevs som lika roliga Arnegård (2006).  

I volleyboll kan pressen att prestera vara ganska stor eftersom du spelar i lag och det handlar 
om att hålla bollen vid liv. Om en och samma person exempelvis missar flera servemottagningar i 
rad kan det för den personen kännas väldigt pressande att lyckas nästa gång. Mina förhoppningar 
var att musiken skulle göra eleverna mer avslappnade och minska pressen att prestera. Om pressen 
kan minskas tror jag också att motivationen kan öka. De elever som känner ångest, oro och press att 
prestera under lektionerna uppfattar jag också ha problem med motivationen till ämnet. Drygt 
hälften av de elever jag intervjuade trodde också att pressen minskar med hjälp av musiken. Just 
känslan av att de inte upplevde sig lika ensamma ute på planen samt att spelet blev lite mer 
avdramatiserat var positivt för eleverna. Mina förhoppningar att minska pressen anser jag lyckades 
relativt bra. Att ta bort pressen att prestera helt i idrottsämnet bara med hjälp av musik tror jag inte 
är möjligt. Däremot tyder resultaten på att pressen kan minska en del tack vare musiken. Att våga 
misslyckas på idrotten är någonting jag anser är viktigt för att skapa god stämning i klasserna och 
för att öka motivationen bland eleverna. Att klara av saker tillsammans är viktigt för barnets 
utveckling enligt Vygotskij (1978). För att klara av en aktivitet som volleyboll så krävs det att 
eleverna samarbetar och hjälps åt för att få bollen över nätet. Om musiken kan hjälpa eleverna att 
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slappna av mer under lektionerna och skapa en bättre stämning i klassen så är jag övertygad att 
eleverna oftare kommer klara av saker tillsammans. Detta skall då enligt Vygotskij (1978) leda till en 
god utveckling. 

Att använda musiken som ett pedagogiskt hjälpmedel anser jag fungera bra. På det sättet jag 
använde mig av musiken kunde jag lätt samla eleverna när jag ville utan att behöva ropa eller vissla. 
När jag stoppade musiken kunde jag enkelt fånga elevernas uppmärksamhet. Vygotskij (1978) 
nämner att det är viktigt att hålla barnets uppmärksamhet uppe så att inte barnen ledsnar. Mina 
erfarenheter under detta aktionsforskningsprojekt är att musiken fungerar som ett bra verktyg för 
att få elevernas uppmärksamhet.  

En nackdel med musik anser jag vara att det är mer påfrestande för rösten om musiken spelas 
på för hög volym samtidigt som instruktioner skall ges. Det jag anser vara viktigt att tänka på när 
musik används som pedagogiskt hjälpmedel är att förklara för eleverna hur du tänker använda dig 
av musiken. Genom tydliga instruktioner innan musiken startas får eleverna hjälp att förstå 
budskapet och tanken hur musiken skall användas som ett hjälpmedel. För att hitta rätt volym på 
musiken är det bra att innan lektionen provspela musiken och lyssna hur högt det låter i mitten av 
hallen. Det kan vara en fördel att märka ut på volym- knappen/ratten vilken ljudnivå som är 
lämplig. Det skall dock nämnas att volymen kan variera mellan låtar och cd skivor. Det visade sig att 
eleverna var positiva till lektionsupplägget och musik som pedagogiskt hjälpmedel. Elevernas åsikter 
stärker bilden av att musik fungera som ett pedagogiskt hjälpmedel. Eleverna upplevde inte att mina 
instruktioner till dem blev lidande trots att musiken spelades medan jag gick runt i hallen och gav 
dem tekniska tips och instruktioner. Om eleverna upplevt att musiken störde mina instruktioner så 
hade det inte varit möjligt att på ett pedagogiskt sätt genomföra undervisning med musik. Rent 
praktiskt kan musiken också fungera som ett hjälpmedel för elever som har motoriska svårigheter. 
Enligt Theorell (2009) samordnas rörelser bättre med hjälp av musik. Musiken kan därför bli ett 
hjälpmedel för elever som har problem med motoriken. 
�
Förslag�till�fortsatt�forskning�
För att kunna bekräfta att musik fungerar som ett pedagogiskt verktyg behövs vidare forskning 
göras. Jag anser att musiken skulle behöva prövas som ett verktyg under en längre period för att 
utesluta att det var nyhetens behag som gjorde arbetssättet populärt bland eleverna och praktiskt för 
läraren. Skulle eleverna fortfarande följa instruktionerna på ett bra sätt om läraren använde musiken 
som ett hjälpmedel under en hel termin? I en längre studie skulle även andra aktiviteter än volleyboll 
kunna undersökas för att se om de är lämpliga att kombinera med musik. Vilka idrottsaktiviteter är 
lämpliga att kombinera med musik på idrottslektionerna samt på vilka andra sätt musiken kan 
användas som ett pedagogiskt hjälpmedel. Detta är två frågor som jag anser att vidare forskning 
skulle kunna leda till en positiv utveckling av idrottslektionerna. 

Eftersom eleverna ansåg att det var roligt med musik på idrotten så ökade också deras 
motivation. För vidare forskning kan det även här vara bra att göra en längre och större studie för 
att se hur motivationen och upplevelsen av musik ser ut över en längre tidsperiod. Skulle 
motivationen fortfarande öka bland eleverna om de ansåg att musiken började bli tjatig på 
lektionerna. Det skulle vara intressant att göra en studie för att ta reda om musik kan hjälpa de 
elever som sällan deltar på lektionerna att få en högre närvaro och motivation. Det är trots allt de 
elever med lägst motivation och närvaro som jag anser vara svårast att nå.  
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Vägledning�till�självhjälp���om�spänningsreglering�och�mental�
träning�i�Idrott�och�hälsa�
�
Tobias�Pellikkä�

 
Abstrakt��
Stress och psykiska besvär tillhör de vanligaste faktorerna till ohälsa bland ungdomar. Skolans verksamhet ska 
främja för en god elevhälsa. Samtidigt är undervisning om stress och psykosomatiska sjukdomar relativt 
outvecklad. I ämnet Idrott och hälsa finns förutsättningar för didaktiska styrningsprocesser som främjar 
hälsosamma vanor och beteende. Denna studie är ett aktionsforskningsprojekt, ett utvecklingsarbete, som griper in i 
praktiken i syfte att stärka elevens mentala förmåga avseende stresshantering och spänningsreglering. Fyra 
lektionstillfällen avsattes i en elevgrupp i gymnasieskolan. Återkommande styrningsprocesser i undervisningen var 
användandet av presentationsmaterial, vägledande samtal, praktiska övningar i yoga, massage, avslappning och 
fysisk aktivitet, tid för självreflektion och ändringar i det fysiska rummet. Vald didaktik hade positiva effekter på 
gruppen och ledde till självstyrning hos eleven. Elever framhöll undervisningen som givande och lärorik. De 
didaktiska styrningsprocesserna gav hos eleven en ökad medvetenhet om hälsofrämjande vanor och beteende. 

 

Inledning�
Våren 1998 skrev jag tillsammans med mina klasskamrater ett brev till våra lärare, som visade på vår 
arbetsbörda sammanställt i de olika ämnena. Det var ämnesprov, nationella prov, 
inlämningsuppgifter, redovisningar, uppsatser, grupparbeten, läxor och olika hemuppgifter i den grad 
att vi hade minst en sådan uppgift till varje dag, oftast fler, att göra under veckor framöver. Uppgifter 
som i mångt och mycket måste planeras och göras på elevens fritid. Stressymtomen var tydliga i 
gruppen, när kravbilden upplevdes som övermäktig. Vi gick i årskurs 9 vid tidpunkten och brevet 
mötte reaktioner främst hos våra föräldrar, men också bland lärare.  
    I gymnasiet stötte många av mina nuvarande vänner på svåra problem i form av depressioner, 
anorexia, självskadebeteende och suicidtankar. Sjukdomsbilder som föregås av en längre period av 
obalans i individens livsstil, där olika faktorer bidrar till stress och ångest. Vilket ansvar har skola och 
verksamma lärare när det gäller barn och ungdomars hälsa? Hur stärker vi unga människors förmåga 
att möta och hantera de olika svårigheter som de ställs inför?  

 
När samhället nu omvandlas i en allt snabbare takt kan vi i dag ännu mindre än tidigare peka ut vilka kunskaper 
som kommer att vara relevanta när dagens elever kliver ut i morgondagens samhälle. För all utbildning blir det 
därför mera angeläget att på bästa sätt stödja den lärande människan att själv utveckla förmågan att förstå och 
hantera sin framtid. (SOU 1999:63a, s.58) 

 
I samband med den nya ämnesplanen i Idrott och hälsa i gymnasieskolan, som införs hösten 2011, 
lyfts ”spänningsreglering och mental träning” fram i det centrala innehållet i kursen Idrott och hälsa 
1. Denna kvalitativa aktionsstudie har för avsikt att närma sig detta centrala innehåll i ett 
didaktisktanalytiskt perspektiv och bör intressera både verksamma lärare samt lärarstudenter.  

�
Bakgrund�
Stress och utbrändhet är den nya folksjukdomen (Krauklis & Schenström, 2003). Kostenius och 
Lindqvist (2006) framhäver en epok, ”Tillitsohälsans epok”, som tog vid i slutet av 1900-talet, 
och medförde en ökning av psykiska och psykosomatiska sjukdomar med minskad tilltro till den 
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egna förmågan. Det moderna; komplexa, hektiska och kompetensinriktade samhället, är i 
grunden främmande för människan utifrån vad vi genetiskt såväl mentalt som kroppsligt förmår 
(Levi, 2001; Folkow, 2005). Det är alltså två stora förändringar som har medfört detta, nämligen 
att stressen har ökat samtidigt som tid för stresshantering har minskat (Uvnäs Moberg & 
Petersson, 2005).  
    Stress och psykiska besvär tillhör de vanligaste faktorerna till ohälsa i åldrarna 15-75 år (Levi, 
2001) och har ökat markant främst bland ungdomar (SOU 2006:77). Terjestam (2010) menar på att 
barn och ungdomar är idag utsatta för lika mycket stress och belastningar som vuxna är. 
Påfrestningar som barn och ungdomar har svårare att hantera, eftersom förmågan att hantera stress 
utvecklas med ålder och erfarenhet (ibid.).  
    Skolans styrdokument avser att styra undervisningen mot vissa bestämda mål. Enligt Läroplan för 
de frivilliga skolformerna [Lpf 94] ska skolan uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor och ge eleverna 
förutsättningarna att regelbundet bedriva fysiska aktiviteter (Skolverket, 2006). Skolan är alltså en 
viktig samhällsinstans i arbetet med sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser (Bremberg, 
2004).  
    ”Skolan har utmärkta förutsättningar att påverka ungdomars hälsovanor – men det är oklart om 
den hälsoundervisning som bedrivs idag har någon sådan effekt” (Bremberg, 2004, s.101). Bremberg 
(2004) framhåller även att undervisning om frågor som stress, depression och psykosomatiska 
sjukdomar är relativt outvecklad. Eriksson, Gustavsson, Quennerstedt, Rudsberg, Öhman och Öijen 
(2005) ger en bild av att ämnet Idrott och hälsa är starkt betonat av fysisk aktivitet, där lite diskussion 
och reflektion görs över till exempel hälsa och livsstil. Undervisning om och i hälsa prioriteras lågt av 
lärarna i grundskolan och kommer först på sjunde plats över de viktigaste lärdomar som ämnet bör 
ge eleverna (ibid.). Den sammanfattande huvudrapporten till den nationella utvärderingen från 2003 
[NU-03] menar på att det finns gamla ämnestraditioner som lever kvar, där ett hälsoperspektiv 
prioriteras lågt (Skolverket, 2004).  
    Vår tids styrningspolitik är inriktad på att medborgarna aktivt deltar i styrningen av sig själva 
(Öhman, 2007). I den moderna frihetsideologin finns en relation mellan politiska intressen och 
privata viljor (ibid.). Genom att göra barn och ungdomar till delaktiga aktörer, som är införstådda i 
varför olika hälsofrämjande satsningar görs, kan bidra till insikt hos eleven om vikten av 
hälsofrämjande vanor och beteende (Bremberg, 2004). Det ligger i skolans uppdrag att utveckla dessa 
kompetenser som bland annat handlar om självkänsla, använda sinnena, social förmåga, förmåga till 
kritisk granskning och problemlösning. Kompetenser som är viktiga för en god hälsa (ibid.). Här har 
ämnet Idrott och hälsa en säregen ställning med dess ämnesinnehåll. ”Hur alla elever ska få utveckla 
fysiska, psykiska och sociala förmågor och välbefinnande samt utveckla en positiv självbild är viktiga 
frågor för ämnet framöver” (Skolverket, 2004, s.44). Enligt rådande kursplan i Idrott och hälsa ska 
undervisningen i gymnasieskolan skapa förutsättningar för att individen ska kunna ta ansvar för en 
hälsomedveten livsstil. Eleven ska efter avslutad kurs i Idrott och hälsa A: 
 
- ha kunskap om och erfarenhet av hur olika faktorer påverkar människors hälsa samt kunna diskutera 

sambanden mellan hälsa, livsstil och miljö ur såväl ett individ- som ett samhällsperspektiv 
- ha förmåga att värdera olika fysiska aktiviteters betydelse för hälsa och välbefinnande 
- ha kunskap om hur den egna kroppen fungerar i arbete och vila 
- kunna tillämpa några olika metoder för spänningsreglering och stresshantering  (SKOLFS: 2000:6) 
 
I kursen Idrott och hälsa 1, gäller från hösten 2011, tillhör ”spänningsreglering och mental träning” 
det centrala innehållet i kursen. Ämnet Idrott och hälsa syftar till att vidareutveckla elevens 
kroppsliga förmåga och hälsa.   
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   I skolans styrdokument framträder även ett livslångt lärande och egenansvar hos eleven. Bremberg 
(2004) framhäver att människor som uppfattar sig kunna påverka de egna villkoren, som har en bred 
omvärldsuppfattning och som inte i första hand reagerar känslomässigt på olika påfrestningar 
upplever sig också ha en bättre hälsa.  
   I ett hälsofrämjande arbete i skolan bör undervisning om och i spänningsreglering och mental 
träning vara exempel på förebyggande faktorer, skyddsfaktorer. Detta projektarbete riktar in sig på 
att ge eleverna metoder som skyddar mot psykisk ohälsa – att minska skadliga stressfaktorers 
påverkan genom att stärka unga människors kompetenser. Det ligger i lärarens ansvar att 
konkretisera ämnesinnehållet och finna möjliga undervisningspraktiker för att eleverna ska nå de 
uppsatta målen.  
 

Genom medvetenhet och inspirerande agerande kan du […] bidra till att eleverna får erfarenheter som är 
meningsfulla, har bestämda syften och uppfattas som givande och positiva. Detta kommer emellertid inte att 
inträffa per automatik, utan du måste undervisa och agera på ett medvetet sätt och arrangera så att du använder 
innehåll och arbetssätt som styr eleverna mot bestämda syften och mål. Det är de stora utmaningarna i yrket! 
(Annerstedt, 2007, s.17) 

 

Syfte�
Denna studie ämnar studera gymnasieelevers lärande i undervisning i mental träning och 
spänningsreglering i ämnet Idrott och hälsa. Detta görs utifrån en vald didaktik, där medveten 
styrning är ett pedagogiskt verktyg som ämnar styra eleven till självstyrning. Tanken är att utveckla 
elevernas reflektiva förmåga och ge dem redskap för att stärka den egna psykiska hälsan.  
 
Frågeställningar�

- Hur uppfattar eleverna och forskaren/praktikern vald didaktik? 
- Upplever eleverna att vald didaktik ger hälsofrämjande effekter?  

 
Teoretisk�ram�och�begreppsdefinitioner��
Nedan definieras centrala begrepp för studien. Dessa är stress, spänningsreglering och mental 
träning.  Vidare beskrivs metoder för stresshantering, spänningsreglering och mental träning och 
betydelsen av att praktisera dem i skolans undervisning. Det är också metoder som ligger till grund 
för denna studie. Avslutningsvis presenteras i detta avsnitt studiens teoretiska utgångspunkt i 
governmentalityperspektivet; styrning och självstyrning.  
 
Vad�är�stress?�
Stress definieras inom psykologin som en individs upplevelser, då de påfrestningar han/hon utsätts 
för överstiger den egna förmågan att hantera densamma (SOU 2006:77; Levi, 2001). Definitionen 
inbegriper en värdering av påfrestningarnas omfattning och den egna förmågan (SOU 2006:77).  
    I vardagslivet och i medier får begreppet stress en något vidare innebörd, där känslor och 
kroppsliga reaktioner inbegrips. ”Att känna sig ansträngd, att inte hinna med det man tänkt sig, att 
vara frustrerad, att vara orolig och att ha svårt att somna beskrivs som stress, alternativt som tecken 
på stress” (SOU 2006:77, s.33). Upplevelser som kan förknippas med tankspriddhet, magvärk eller 
huvudvärk. I skolans värld kan det handla om barn och ungdomar som upplever stress i olika 
situationer, ofta förknippade med prov och upplevd tidsbrist. Begreppet positiv stress förekommer 
även och kopplas till situationer där en utveckling sker (ibid.).   
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    Den medicinska forskningen fokuserar på konsekvenserna av stress. Kroppsliga och mentala 
aktiviteter kan påvisas i samband med stress, som höjt blodtryck och ökad insöndring av 
stresshormoner, som under längre tid ger skadeeffekter (SOU 2006:77). Stress påverkar oss både 
fysiskt och psykiskt. Det är utmattning utan möjlighet till återhämtning, som leder till trötthet, 
försvagat immunförsvar, sårbarhet och sömnproblem (Johannisson, 2005). Detta i sin tur kan leda till 
ytterligare negativa händelser i kroppen. Exempel på sådana negativa effekter är utbrändhet och 
utmattningsdepression (ibid.).  
 
Vad�är�spänningsreglering?�
Spänning och dess motsatser i avspänning och avslappning är kopplade till graden av 
muskelspänning, som påverkas av situation och individens mentala förmåga, medvetet och/eller 
omedvetet (Uneståhl, 1983). ”Spänningsreglering innebär att lära sig metoder, som kan sänka 
spänningen, när den är för hög och höja den, när den är för låg” (Uneståhl, 1983, s.81). 
 
Vad�är�mental�träning?�
Uneståhl (1983) beskriver mental träning som metoder för ökad självkontroll, självinsikt, 
problemlösning och resursutnyttjande. Det är träning i och genom avslappningstekniker, mental 
aktivering, att utmana sig själv och träna med hjälp av målstyrning. Mental träning utgår från 
individen och nuet, där aktiv självpåverkan är i fokus. Träning kan leda till minskad oro, nervositet 
och ge känslor av lugn och harmoni (ibid.).  
 
Metoder�för�stresshantering,�spänningsreglering�och�mental�träning�
Litteraturen ger förslag på metoder för stresshantering, spänningsreglering och mental träning, som 
är av vikt i undervisning i skolan och i synnerhet i ämnet Idrott och hälsa. Gjerset och Annerstedt 
(1997) lyfter fram de positiva effekterna av fysisk aktivitet och återhämtning samt kopplar detta till 
mental träning och avslappning. Uneståhl (1983) fokuserar på mental träning, dess innehåll och syfte. 
Johnson och Carlsson (1999) visar på omfattningen av området och kastar ljus på bland annat 
motivationens betydelse, självförtroende, stress och anspänning, koncentrationsförmåga och ”det 
goda samtalet”. Kostenius och Lindqvists (2006) material används i utbildning av hälsovägledare vid 
Luleå tekniska universitet och ger grunderna i det vägledande samtalet till självhjälp. Terjestam (2010) 
framhäver mindfulness (medveten närvaro), meditation och yoga som metoder för stresshantering i 
skolan. Engström (2010) benämner yoga som en praktik, där funktionsförmågan, såväl kroppslig 
som psykisk, kan tränas genom systematisk träning. Wigforss Percy (2006) belyser massage som en 
hälsofrämjande metod utifrån bland annat ett fysiologiskt perspektiv, till exempel frigörandet av ”må 
bra”-hormonet oxytocin, ett psykologiskt perspektiv (förbättrad hälsa och emotionell förmåga) och 
ett kommunikationsperspektiv (att kommunicera genom beröring).  
    Träning i aktivering av avslappningsprocesser ger stressreducerande effekter (Deckro et al., 
2002) och gör att ungdomar kan prestera bättre i skolan genom ökad koncentrationsförmåga, bättre 
självförtroende och studieteknik (Terjestam, 2010). Bremberg (2004) betonar vikten av bra 
kamratrelationer, där ett utvecklat, socialt liv även bidrar till bättre prestationer i skolan.  
 

Teoretisk�utgångspunkt�–�Governmentalityperspektivet�
Öhman (2007) ställer sig frågan: ”hur ska man få människor att av egen fri vilja, utan tvångsmakt, 
handla i linje med det som anses vara det allmänt goda och rätta?” (s.55). Öhman utgår från det 
forskningsfält som benämns governmentality, som grundar sig i den franske, filosofen Michel 
Foucaults maktperspektiv, där makt utgörs av handlingar utan tvång. Det är handlingar som gör 
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andra handlingar möjliga och rimliga. Governmentalityperspektivet omfattar makt- och 
styrningsformer. ”Makt och styrningen betraktas [...] som en mentalitet i den liberala demokratin där 
individerna förväntas göra sig till objekt för styrning” (Öhman, 2007, s.55). Detta förutsätter en 
styrning som bygger på medagerande hos individen i styrning av dem själva. Genom att göra sig 
mottaglig för styrning ges möjligheter till självstyrning, att lära sig att styra sig själv. Skolans 
målstyrning bygger på elevens delaktighet och egenansvar (ibid.).  
 

Om bemästringsförmåga mäts i syfte att bedöma hälsotillståndet, är det mindre väsentligt vilken 
bemästringsstrategi personen väljer. Viktigare är att han eller hon själv tror på strategin. Bara då kan 
”bemästringen” säga något om personens inre tillstånd. (Eriksen & Ursin, 2005, s.50) 

 
Förverkligandet av skolans mål bygger på de val och strategier som görs inom lärarens praktik – de 
didaktiska val som läraren väljer. Didaktiken utgör ”den praktikanknutna vetenskapen om alla de 
faktorer som påverkar skolans undervisning och dess innehåll.” (Arfwedson & Arfwedson, 1995, s.16). När 
lärare förbereder en lektion funderar de över didaktiska frågeställningar; vad som ska tas upp och 
varför, vilka hjälpmedel som ska användas, val av metodik och vilka aspekter som ska tillåtas att 
dominera (ibid.).  
    I ett didaktiskt perspektiv innebär governmentalityperspektivet ”en styrningsform som innebär 
skapandet av en relation mellan styrning och självstyrning, där individens frihet ses som en 
beståndsdel i själva styrningsprocessen” (Öhman, 2007, s.83). I lärares och elevers interaktiva 
handlade ges råd, anbefallningar och rekommendationer av olika slag, i frihetliga termer. Detta i syfte 
att vägleda individen i en positiv riktning, att finna sitt rätta jag och bli ”herre” över sig själv; sitt eget 
handlande och sitt eget liv. Eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt 
(ibid.). NU-03 visar på en fortsatt övergång i skolan från att se eleven som ett objekt för lärarens 
agerande till att eleven ses som ett agerande subjekt (Skolverket, 2004). Bremberg (2004) framhåller 
att hälsofrämjande undervisning får de bästa effekterna, när läraren ger eleverna tydliga mål och 
återkoppling till prestationer. Även elevens förmåga att reflektera över och värdera fysiska 
aktiviteters betydelse för livsstil och hälsa utifrån både ett individ- och samhällsperspektiv är av vikt i 
ämnet Idrott och hälsa (Öhman, 2007). Självreflektion genom skrift kan för individen generera idéer 
och tankar som inte tidigare varit medvetna, och som därmed utvecklar lärandet (Dysthe, 1996).  
    Med styrningsprocesser, styrning och självstyrning, som utgångspunkt vid analys av empirin 
inom skolans didaktiska verksamhet studeras elever och lärares handlingar så som de ter sig i 
undervisningen (Öhman, 2007). Den didaktiska analysen utgår från praktikens komplexa helhet 
(Arfwedson & Arfwedson, 1995). Det är utifrån denna teoretiska utgångspunkt som denna studie 
ämnar belysa val av didaktiskt upplägg och de styrningsprocesser som den skapar och ger utrymme 
för. Genom val av styrningsprocesser i undervisningsinnehåll och metoder ska självreflektion och 
praktiska erfarenheter ge eleven verktyg och förutsättningar för självstyrning.  
 

Metod�
 
Aktionsforskning�
Begreppet aktionslärande utgörs av att på ett professionellt vis kunna bearbeta och lösa problem 
(Tiller, 2009). Aktionsforskning är, enligt Tiller (2009), ett förändrings- och utvecklingsarbete som 
griper in i praktiken. ”Centrala moment blir att som praktiker ställa frågor till praktiken, iscensätta en 
handling, följa processen och reflektera över vad som där sker” (Rönnerman, 2004, s.13). Forskaren 
deltar alltså aktivt i ingrepp som syftar till att förändra det fält som studeras i en önskvärd riktning 
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(Rönnerman, 2004; Tiller, 2009).  Metoderna är kvalitativa och utgörs av aktion, observation, 
reflektion, dagboksanteckningar/loggbok och samtal, där ett metaperspektiv är av betydelse (ibid.). 
 

Genom diskussion och reflektion såväl individuellt som kollegialt skapas ny förståelse för verksamheten och 
valen blir i större grad genomtänkta och utprövade.(Rönnerman, 2004, s.24) 

 
Praktik�
I samband med verksamhetsförlagd utbildning har undertecknad, som är lärarstudent vid Luleå 
tekniska universitet, givits möjlighet att bedriva aktionsforskning i Idrott och hälsa vid en 
gymnasieskola i en mindre stad i norra Sverige. I arbetet med att utveckla den egna lärarkompetensen 
har rollen som forskande praktiker i egenskap av undervisande lärare intagits. Fyra lektionstillfällen i 
en och samma elevgrupp har avsatts för projektet, i syfte att realisera kursmålet i Idrott och hälsa A, 
som rör metoder för stresshantering och spänningsreglering. I Idrott och hälsa 1 motsvarar detta det 
centrala innehållet avseende: ”spänningsreglering och mental träning”. Avsatt lektionstid var 60 
minuter per tillfälle.   
 
Urval�
Undersökningsgruppen bestod av en elevgrupp, 19 elever, som läser sin sista termin, år 3, på det 
samhällsvetenskapliga programmet i gymnasieskolan. Fördelningen av kön var sexton tjejer och tre 
killar. Utifrån upplägg tillfrågades en elevgrupp, där samtliga är myndiga och därmed i besittning 
enligt lag att ta eget ansvar, vilket förenklar till exempel elevgodkännande av videofilmning av 
lektion. En mindre elevgrupp söktes även för ökade möjligheter till stärkt relation mellan forskande 
praktiker och elev, då tidsramarna för projektet var korta. Närvaron under de fyra lektionerna 
fördelade sig enligt följande: 15 elever under lektion 1, 16 elever under lektion 2 och 18 elever i 
samband med både lektion 3 och 4.  
 
Genomförande�
Urvalsgruppen tillfrågades inför projektet, där eleverna även fick en kort presentation i innehåll och 
syfte samt de schemaändringar som deltagande skulle medföra. Eleverna svarade jakande till 
deltagande och enbart positiva röster hördes gällande innehåll, frånsett den inlämningsuppgift som 
momentet skulle medföra. Elever menade på att de har mycket att göra i övriga ämnen. (Här 
betonades det att det ligger i lärarens uppdrag att skapa förutsättningar för en positiv lärandemiljö, 
där eleven finner glädje i kunskap och lärande.) Genomförandet krävde schemaändringar, för att 
kunna utföras innan stundande lov (samt att lektion med simning/livräddning inte kunde flyttas). 
Förändringar som kändes relevanta, för att få en kontinuerlig och sammanhängande undervisning. 
Planering med schemaändringar fastställdes efter ytterligare genomförd dialog med gruppen. Dessa 
tillfällen gav även mig, som forskande praktiker, möjlighet till att lära mig elevernas namn och skapa 
en relation i ett tidigt stadium. 
    Återkommande i undervisningen var användandet av presentationsmaterial (PowerPoint-
dokument genomgående), teoretiska vägledande inslag, praktiskt utövande av metoder för 
stresshantering och spänningsreglering (avslappningstekniker, yoga, fysisk aktivitet och massage) och 
avsatt tid för självreflektion. Den fysiska lärandemiljön, mindre gymnastiksal och träningslokal, 
upplevdes inte som ändamålsenliga för aktuella lektionsupplägg och små ändringar/ingrepp gjordes 
för att skapa förutsättningar för en positiv lärandemiljö. Ovanstående redogörs för under följade 
rubriker. Dessa didaktiska val avsåg att styra eleverna mot självstyrning.  
�
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Presentationsmaterial�
Varje lektion inleddes med användandet av presentationsmaterial (PowerPoint-dokument), som 
presenterade innehåll och syfte. Vid lektion 1, 2 och 3 fanns även ett förevisningsmaterial 
(PowerPoint-dokument) tillgängligt; en lektionsintroduktion som rullade före den utsatta 
lektionstiden. Detta gjorde det möjligt för eleverna att sätta sig in i den kommande lektionen, en typ 
av intro. Till exempel visades vid det andra lektionstillfället aktuellt lektionsinnehåll, effekter av yoga 
och rörelseschema för solhälsning 1 och 2. 
    Lektion 1 och 3 avslutades även med ett presentationsmaterial som återkopplade till 
lektionsgenomförandet, tid för självreflektion och förberedelser inför kommande lektion i momentet. 
    Delar av presentationsmaterialet från den första lektionen användes även i samband med lektion 
3 och 4 för att betona och återkoppla. En återkommande bild i visningsmaterialet var till exempel 
den som jag kallade för ”mina favoritord” och innehöll ord som självkänsla, självförtroende, ”att 
utmana sig själv”, målbild, inställning, positiva tankar, självreflektion och glädje.   
    Litteratur (aktuell i denna studie) har funnits tillgänglig för eleverna att ta del av vid lektion 1, 2 
och 4. En liten lapp placerades på böckernas framsida och gav ett citat eller refererade till något 
stycke eller ett kapitel av värde i aktuellt moment, till exempel ”vad är stress? s.232, mental träning 
s.179” i Kostenius och Lindqvist (2006). Litteraturen placerades väl synligt i den fysiska miljön.  
 
Teoretiska�vägledande�inslag�
Presentationsmaterialet under det första lektionstillfället syftade till att ge eleverna en introduktion i 
momentet; vad stress, spänningsreglering och mental träning är. Metoder för stresshantering och 
spänningsreglering presenterades. Det betonades att vi alla är unika och upplever situationer olika, 
därför är det viktigt att utveckla sin reflektiva förmåga för att kunna finna egna vägar. Ett vägledande 
inslag som återkom under övriga lektioner.  
 
Praktiskt�utövande;�metoder�för�stresshantering�och�spänningsreglering�
En lek/övning, ”Hamburgaren”, användes inledningsvis (första lektionstillfället) i syfte att skapa en 
positiv atmosfär, men också för att ge en bild av att vi alla agerar olika beroende av hur vi upplever 
en situation och vilka tankar som vi tillåter att dominera. Detta diskuterades i samband med 
övningen. (Övningen innefattar kroppskontakt, där eleven väljer två andra elever att närma sig.)  
    Avslappningsövning med fokus på spänningsreglering praktiserades under den första lektionen, 
där inspelat material användes. En annan avslappningsövning, autogen träning (avslappning med 
hjälp av tanken), tilldelades eleverna vid lektion 4 i syfte att utföras hemma på egen hand (utgick från 
lektionsplaneringen på grund av korta tidsramar).  
Det andra lektionstillfället bestod i huvudsak av utövande av yogaövningar; solhälsning 1 och 2, där 
fokus låg på andning, rörlighet och mental fokusering. Enklare massageövning praktiserades även vid 
detta lektionstillfälle i syfte att förbereda eleverna inför det fjärde lektionspasset, bestående av 
klassisk massage.  
    Vid det tredje lektionstillfället utövades en fysisk aktivitet; styrka och uthållighet i form av 
stationsträning, i syfte att undersöka om det finns en koppling till psykisk hälsa; stressreducering och 
spänningsreglering. Detta ombads eleverna att reflektera över själva. Stationsträning innefattade här 
tre banor, bestående av fyra stationer per bana, där eleven gör tre varv på varje bana. Intervallerna 
var 40 sekunder arbete och 10 sekunder vila, där byte av station sker. Två längre pauser användes vid 
byte av bana. Övningarna var traditionella, som benböj, hoppa hopprep, plankan och utfallssteg.   
    Massage praktiserades vid det avslutande lektionstillfället och bestod av klassisk massage, för 
rygg, axlar och nacke med genomgång av massagetekniker (effleurage, petrissage och friktioner) samt 
grepp. Massagebänkar och olja användes. Upplägget syftade till att träna den sociala, emotionella 
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förmågan och som en metod för stresshantering och spänningsreglering. Elevgruppen delades in i 
två mindre grupper (under elevansvar), och de schemalagdes till två separata lektionstillfällen under 
en och samma dag.    
 
Tid�för�självreflektion�
I arbetet med att utveckla elevernas lärande och i synnerhet den reflektiva förmågan har fem minuter 
av varje lektionstillfälle till skrivande självreflektion varit en vision för projektet. I realiteten fanns 
denna tid vid två lektionstillfällen, lektion 1 och 3. Tidsramarna blev korta under de övriga 
lektionerna. Vid det andra lektionstillfället var det även få elever som hade medtagit penna och block. 
Eleverna uppmanades/påmindes via e-post att göra denna reflektion efter lektion 2 och påmindes 
även om detta i samband med lektion 3. Under den avsatta tiden för självreflektion har 
presentationsmaterialet visat återkommande frågor för eleverna att fundera över: ”Vilka upplevelser 
har jag haft under den här lektionen? Vad har jag lärt mig under den här lektionen? Har jag någon 
användning av detta?”  
    I början av lektion 3 fick elever även tid till att reflektera över hur de har förberett sig mentalt 
inför aktuell lektion, hur de mår och vilken inställning som de upplever sig ha. 
    Självreflektionen under lektionstid var elevens egen i den bemärkelsen att eleven inte lämnade in 
sina nerskrivna reflektioner. Detta för att skrivandet skulle upplevas som fritt och utan krav på 
språklig formulering, vilket öppnar för nya idéer och tankesätt.    
 
Det�fysiska�rummet�
”Rum kan skapa förväntningar och upplevas inspirerande, de kan skapa möjligheter, men även 
begränsningar i lärandet hos både lärare och elever” (Alerby, Bengtsson, Bjurström, Hörnqvist & 
Kroksmark, 2006).  
    Undervisningslokal för lektion 1, 2 och 3 utgjordes av en mindre gymnastiksal (rymmer en 
badmintonplan). Trots fönster längs ena kortväggen i markhöjd och fönster (täckta med ljusrött tyg) i 
taknivå längs ena långväggen upplevs rummet som relativt mörkt och instängt. 
    I samband med lektion 1 och 2 mörklades rummet genom att ställa gröna gymnastikmattor för 
fönstren. Ljuskällor kom endast från värmeljus, en liten medtagen prydnadslampa, projektorn och 
det vaga ljusinsläppet från fönstren i takhöjd. Detta för att skapa en positiv atmosfär passande för 
lärarledda genomgångar om stresshantering, spänningsreglering och mental träning och 
praktiserandet av avslappningsövning, massageövning och yoga. Gymnastikmattor och bänkar 
placerades intill vägg, för att skapa en trivsam miljö i samband med genomgångar. Visionen var att 
rummet skulle förmedla en känsla av distans, att komma bort ifrån alla associationer och känslor som 
en elev kan tänkas ha till skolans olika lokaler och rum. Samma tankegångar om miljön användes 
också i samband med Lektion 4, med massage som metod, där endast en mindre träningslokal stod 
till förfogande vid det första lektionstillfället. Samma lokal valdes även vid det andra lektionstillfället 
med massage. Trots reglering av ljus, enklare städning och placeringen av massagebänkar (sex 
stycken till antalet) upplevdes inte den mindre träningslokalen fullt ändamålsenligt för vald praktik. 
En känsla av eget utrymme är betydelsefullt för att stimulera avslappningsprocesserna och risken 
fanns i att elever inte skulle uppleva detta.  
    Lektion 3 ägde rum i samma lokal som under lektion 1 och 2, mindre gymnastiksal. Denna gång 
användes rummet i dess ursprungliga ordning.  
    Enklare städning utfördes inför varje lektionstillfälle, där exempelvis bänkar ställdes undan. 
Spinningcyklar och pingisbord som förvarades i den mindre träningslokalen ordnades upp för att ta 
ett litet utrymme. Sand från tidigare elevers väskor och skor sopades upp.  
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    Lugn, avslappnande musik spelades innan lektionens början vid lektionstillfälle 1, 2 och 4 medan 
mer tempofylld musik spelades i samband med lektion 3, som hade pulshöjande fysisk aktivitet som 
metod. ”Ingen har studerat effekterna av ljus och ljud, men med all sannolikhet kan 
oxytocinsystemet aktiveras av en mängd stimuli av lugnande natur, oavsett vilket sinne som 
stimuleras” (Uvnäs Moberg & Petersson, 2010, s.364). De positiva effekterna av frigörelse av 
hormonet oxytocin i kroppen behöver alltså inte bara ske vid beröring. Mer tempofylld musik 
stimulerar motsatta processer i kroppen, där pulsen ökar.     
    Allt material som har använts vid de olika lektionstillfällena har tagits fram och ställts i ordning 
innan lektionens början. De olika stationerna i samband med den fysiska aktiviteten ordnades till 
exempel före och övningarna illustrerades i ord och fotografiska bilder. Detta för att effektivisera 
undervisningen, men också för att skapa en känsla hos eleven av att någon har ansträngt sig för att ge 
dem goda förutsättningar för positiva erfarenheter och lärande.    
 
Datainsamling�
Verktyg som har använts i studien är observation, loggbok samt elevreflektioner genom utförd 
inlämningsuppgift. I egenskap av forskande praktiker griper jag in i praktiken (Rönnerman, 2004) 
och utifrån ett kvalitativt perspektiv ingår jag i, och är del i en subjektiv omvärld, där verkligheten är 
en individuell, social och kulturell konstruktion (Backman, 2008). Ostrukturerade observationer har 
ägt rum i undervisningen utifrån ett lärarperspektiv. För att ge dessa ett djup och tyngd har loggbok 
använts, där en kortare reflektion har gjorts efter varje avslutad lektion. Ett skrivande som hjälper 
pedagogen att upptäcka och vidareutveckla tankar. En lektion (lektion 3) filmades även för att ge ett 
objektivt verktyg i analys av det didaktiska perspektivet.  
    Inlämningsuppgiften till eleverna syftade till att ge ett elevperspektiv på didaktikens utförande 
och det egna lärandet. Uppgiften syftade till att stimulera de självstyrande processerna. Eleverna 
uppmanades att göra uppgiften till sin egen. Vad är av betydelse för dem själva? Samtliga elever 
utförde uppgiften. 
 
Etiska�överväganden�
Studien har värnat om elevernas integritet och anonymitet. Eleverna har informerats om detta. 
Godkännande krävdes från eleverna inför filmning av lektion. Upplägget för massage som metod 
presenterades i samband med det första mötet med eleverna. Detta klargjordes ytterligare under det 
andra lektionstillfället och eleverna uppmanades att ta eget ansvar och säga ifrån, informera mig om 
beröring/massage mot hud inte var aktuellt för dem. Jag förklarade att jag som lärare inte skulle ha 
några invändningar mot ett sådant beslut, utan möta eleven med respekt.  
 
Analysmetod�
Resultatet presenteras utifrån studiens två frågeställningar, där dessa även används som rubriker.  
    I ett försök att belysa den första frågeställning, om hur elever och forskande praktiker upplever 
vald didaktik, används studiens datainsamling i observation, loggbok och elevernas perspektiv i deras 
utvärdering och självreflektion. Detta kopplas till studiens teoretiska utgångspunkt, där positiva 
upplevelser av undervisning och lärande kan vara tecken på att eleven gjort sig mottaglig för styrning. 
Detta i sin tur skapar utrymme för självstyrning. Upplever eleven undervisningen som meningsfull, 
och har en positiv inställning till vald didaktik, ökar chanserna till delaktighet och egenansvar, alltså 
ökad självstyrning.   
    Studiens andra frågeställning behandlas utifrån elevreflektionerna, där en ökad elevmedvetenhet 
inom området stresshantering, spänningsreglering och mental träning samt kunskaper inom praktiska 
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aktiviteter kan ge ökat utrymme för egenansvar och självstyrning. Upplever eleven att vald didaktik 
har varit lärorik och användbar bör alltså de didaktiska styrningsprocesserna ha lett till självstyrning.  
    Inlämningsuppgiftens karaktär öppnade för ett fritt skrivande, vilket märks i elevreflektionernas 
bredd. En variation och bredd som kommer belysas i resultatet.  
    I loggboken förekommer anteckningar gällande språkliga uttryck och mina observationer av 
skeenden. I resultatredogörelsen lyfts dessa utifrån ett lärarperspektiv. Val av språk var inget som 
planerades på förhand, utan ett resultat av situation, elevkontakt och improvisation. Grunderna för 
denna styrning återges dock ovan under avsnittet Genomförande med dess underrubriker.  
    Med detta i åtanke ämnar jag redogöra för resultatet främst ur ett helhetsperspektiv kopplat till 
studiens två frågeställningar och den teoretiska utgångspunkten i styrning och självstyrning. 
 

Resultat�
 
Hur�uppfattar�eleverna�och�forskaren/praktikern�vald�didaktik?�
Långa ämnestraditioner lever kvar inom ämnet Idrott och hälsa, där fysiska aktiviteter dominerar, i 
huvudsak bollspel (Skolverket, 2004). Med detta i beaktning kan vald didaktik med användandet av 
presentationsmaterial, teoretiska vägledande inslag, ge eleverna tid för självreflektion, upplägg i de 
praktiska momenten och förändringar av det fysiska rummet upplevas som nya inslag i 
undervisningen. Möjligtvis skulle det kunna stöta sig mot elevernas förväntningar på innehåll. Sett ur 
ett helhetsperspektiv är dock elevresponsen genomgående positiv, där eleverna framhåller 
undervisning som rolig, lärorik, efterfrågat och givande. Undervisningsinnehållet beskrivs också som 
annorlunda i en positiv bemärkelse. Även den fysiska aktiviteten i stationsträning faller inom ramen 
för detta, trots att aktiviteten i sig kan upplevas som traditionell. Elever beskriver här innehållet som 
ett ordentligt styrke-/fysisk aktivitet med nya övningar och ett motiverande upplägg.  
 

Översiktligt har dessa lektioner varit roliga och intressanta, man har lärt sig något nytt varje gång. (Elev 7) 
 

Ur ett lärarperspektiv har inga negativa elevreaktioner uppfattats under något lektionstillfälle. 
Eleverna har visat intresse, glädje, varit aktiva och närvarande. Stämningen i gruppen har varit god, 
där en ömsesidig respekt mellan lärare och elev infunnit sig tidigt. En elev skriver:  
 

Du fick hela klassens uppmärksamhet och respekt ganska tidigt och jag tror att detta lilla mirakel skedde tack 
vare din tydliga profil. Du presenterade dig själv och det du hade på planeringen på ett bra och tydligt sätt, 
vilket underlättade för oss elever, då vi kunde hänga med och ha inblick i vad lektionen skulle komma att bjuda 
på. Dina tända ljus ökade mysfaktorn och hittade lugnet i kroppen, toppen! Upplägget för varje lektion var 
tydligt och jag förstod alltid syftet med det vi gjorde, vilket självklart ledde till en ökad motivation! Du kan det 
du gör! (Elev 13) 

 
Reaktionerna över att lektionsupplägg har upplevts som annorlunda har varit särskilt tydligt redan i 
samband med att eleverna stigit in i salen. De spontana reaktionerna har ofta varit ”wow!”, ”åh!”, 
”vad mysigt!”.  
    Den slutsats som kan dras här är att elevernas positiva inställning till vald didaktik har ökat 
chanserna för att eleverna ska låta sig styras. Eleverna har också visat på en delaktighet i 
undervisningen i deras koncentrationsförmåga och intresse. Elevnärvaron har också ökat under 
projektets gång.  
    Elevernas åsikter varierar något, går isär, när det gäller vald didaktiks teoretiska och praktiska 
moment. I och med detta redogörs dessa moment under egna rubriker, för att följas upp av ett 
helhetsperspektiv som visar på gemensamma tendenser av vald didaktik.  
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Teoretiska�moment�
Användandet av presentationsmaterial ger eleverna något handfast, samtidigt som de kan lyssna till 
föreläsaren/pedagogen. Risk finns att eleverna upplever att tid för praktisk aktivitet, som normalt 
dominerar ämnet, ”stjäls” från dem. Sju elever har specifikt berört detta i sina reflektioner. Tre elever 
är mer positivt inställda, tre mer negativt och en framhåller vikten av en balans mellan teori och 
praktik. Ett exempel på en negativ synpunkt följer: 
 

Mindre bra – den teoretiska delen den första lektionen. Att ha mycket teori på en idrottslektion är något som 
jag tror de flesta tycker är mindre kul. Dels för att vi har alla lektioner teoretiska och dels för att idrott är mest 
praktiskt inte mest med teori. (Elev 1) 

 
En annan elev uttrycker sig i positiva termer: 
 

Angående power pointen som du visat vid några tillfällen tycker jag att det var bra att gå igenom. Ens 
personliga strävan och mål. Mycket av det satte igång tagget hos en och väckte funderingar att utveckla sin 
träning även på sidan av skolan. (Elev 4) 

 
Från ett lärarperspektiv upplevdes det som att den första lektionen bestod av något för mycket 
lärarledd genomgång. Samtidigt var det ett inslag i undervisningen som inte hade som syfte att ge 
faktakunskaper, utan vara styrande/vägledande i elevens individuella utveckling och lärande; att 
öppna för självstyrning, att göra sig själv medveten. I denna bemärkelse upplevdes upplägget under 
den första lektionen som nödvändigt för den fortsatta praktiken. Skillnader finns dock i hur eleverna 
har upplevt detta. Till exempel skriver eleven (ovan), som har uttryckt sig kritisk till teoretiska inslag: 
 

Jag har tagit dessa lektioner som ett inlärningstillfälle och det har gjort att jag tänker på ett annorlunda sätt nu 
när det gäller ex: läxor och plugg mot för vad jag gjorde förr och innan. Såklart inte bara när det gäller saker i 
skolan utan i alla stressrelaterade situationer. […] Nu har jag börjat tänka att jag ska ta ett djupt andetag, tänka 
på vad jag vill, vad min andning säger och att allt här i världen kretsar kanske inte över en sak. (Elev 1) 

 
Detta visar på ett lärande med hälsofrämjande effekter, där eleven har funnit metoder för att minska 
de negativa följderna av de påfrestningar som hon möter. Att eleven har tagit dessa lektioner som ett 
inlärningstillfälle visar på effekter av de aktiva styrningsprocesserna i praktiken, där styrningen har 
utmynnat i självstyrning.   
    Språk som har använts i samband med de vägledande samtalen är till exempel: ”Upplevelsen är 
din egen. Vi upplever alla olika.” och ”Film, tända ljus, soffa och filt är en metod som fungerar för 
mig när det är mycket. Vad fungerar för dig? Försök hitta det som fungerar för er.” Betoningen i 
denna styrningsprocess har legat på att vi alla är individer och upplever världen olika. För att utveckla 
sig själv och sitt eget lärande måste vi utgå ifrån oss själva. Under de vägledande samtalen har jag i 
min lärarroll stundtals även utgått från mig själv och mina egna erfarenheter från gymnasiet och 
framhävt att förändring av person och livsstil är möjligt. Detta kräver medvetenhet, målstyrning och 
träning. Kopplingar har även gjorts till aktuella händelser i elevens vardag. Under lärargenomgångar 
refererades det till litteraturen, som också fanns utställd i rummet.   
 
Praktiska�moment�
Reflektioner och tankar gällande de praktiska momenten är många. Några representativa elevsvar 
kommer att återges i detta avsnitt.  
    Under det första lektionstillfället fick eleverna möjlighet att träna sin förmåga i 
spänningsreglering. Ett fåtal elever har reflekterat över denna övning. En elev benämner det som en 
”klassisk övning”. En annan elev skriver: 
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[…] man märkte en stor skillnad i sig själv. Det kändes nästan ”lättare” att andas och man kände av sig själv 
och jag tänkte inte på annat än just mig själv. (Elev 10) 

 
Yoga som aktivitet har flera elever valt att kommentera. Flera elever beskriver det som roligt, 
användbart, en ny erfarenhet och fysiskt krävande. Att jag som lärare har visat övningarna och gjort 
dem tillsammans med eleverna har uppskattats.  
 

De olika övningarna satte sig snabbt – jag kan de än idag. Jag skulle absolut kunna vända mig till yogan för att 
koppla bort vardagen och för träning i framtiden! (Elev 13) 

 
Den fysiska aktiviteten, som benämndes som stationsträning, presenterades som ett tillfälle för 
eleverna att utmana sig själva. Eleverna ombads att reflektera över vilken inställning de hade inför 
lektionen, upplevelser under genomförandet och vilken känsla och eventuell stressreducerande effekt 
som den fysiska aktiviteten kunde medföra. Ur ett lärarperspektiv fanns en oro att upplägget skulle 
uppfattas som traditionell cirkelträning och eventuellt medföra att elever därmed skulle komma med 
en negativ inställning till lektionen. Av egen erfarenhet finns en bild av att cirkelträning är en vanligt 
förekommande aktivitet i ämnet och som elever inte uppskattar. Elevresponsen är dock här 
genomgående positiv. Flera elever framhåller momentet som fysiskt krävande, vilket uppskattades.   

 
Jag tyckte bra om cirkelträningen, och enligt vad jag har hört var alla i klassen nöjda med den lektionen. Det 
kändes som att vi fick ta i för en gångs skull […]. Jobbigt men samtidigt roligt, så målet uppnåddes verkligen! 
(Elev 11) 

 
Syftet med massagen var att träna den empatiska förmågan samtidigt som beröring har positiva 
effekter på kroppens avslappningsprocesser. Upplägget var av det mer avancerade slaget i ett försök 
att testa vad som är genomförbart. Att gruppen upplevdes som trygg var en förutsättning. En annan 
var att tidigt presentera upplägget och göra det klart för eleverna att de hade möjlighet att säga ifrån. 
Den personliga erfarenheten är att massage med kläder på är ett uppskattat inslag i undervisningen. 
Här är det dock mot hud, vilket kan ge känslor av obehag. Elever framhåller momentet som lärorikt 
och avslappnande. En elev menar på att det är något som alla borde få göra någon gång på någon 
lektion. En annan elev skriver: 
 

Ett välkommet inslag i en stressig vardag, tack för det! Det var roligt att få lära sig lite nya grepp och veta mer 
varför man gör dem och hur de ska göras på korrekt sätt. Och ja, det var superskönt att bli masserad också, 
helt klart en avstressande effekt. (Elev 14) 

 
Mer tid för massage efterfrågades dock av elever och en elev är kritisk till val av upplägg:  
 

Jag var först väldigt skeptisk till lektionen, att det skulle vara väldigt obehagligt […]. Men när jag väl kom dit 
[…] så var det inte så farligt som jag trodde. Stämningen i rummet var väldigt avslappnad. Det var bra att vi 
inte var så många för då tror jag att det lätt hade kunnat vara obehagligt och pinsamt. Du visade tydligt hur vi 
skulle göra och om man tömde huvudet med obehagliga och pinsamma känslor så var det faktiskt riktigt skönt 
och kul. Det kändes som att man blev masserad på riktigt då man fick ligga på ett massagebord. Det var även 
kul att lära sig olika massagegrepp. […] Jag tror även det hade varit bättre om vi hade haft lektionen i den lilla 
salen istället, det var så trångt, lågt i tak och instängt där vi var. […] Sen så tycker jag faktiskt (trots att jag i 
efterhand kände att det var väldigt avkopplande och lärorikt) att det hade varit mer passande om man kunde 
göra det med kläder på, utan oljor. (Elev 17) 

 
Eleven var inte närvarande när upplägget presenterades mer genomgående, där eleverna uppmanades 
att säga ifrån om detta inte var aktuellt för dem. Eleven besvarade dock de befarade känslorna om att 
rummet och val av metod kunde upplevas som obekvämt och icke ändamålsenligt.    
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    Styrning utifrån val av språk, som användes vid detta lektionstillfälle, var till exempel: ”Jag vill att 
det här ska vara er tid” och ”Försök trycka undan eventuella tankar som kan handla om: ’vad jobbigt 
att någon ska peta på mig’, utan försök istället tänka: ’vad skönt att någon tar hand om mig’.” Det 
betonades även att den som blir masserad är den som bestämmer, att det upplevs bekvämt. Detta 
ansvar ligger på den person som masserar. Sett ur ett lärarperspektiv ville jag ta ett steg tillbaka och 
ge eleverna eget utrymme. Många elevfrågor uppkom dock allteftersom om metod och grepp. Ett 
intresse för lärande var tydligt i gruppen.  
    18 av 19 elever var totalt närvarande vid de uppdelade lektionstillfällena med massage. Det var 
elevernas enda lektion den dagen. Eleven med frånvaro hade giltig sådan (bortrest).   
Sett ur ett styrningsperspektiv har val av aktiviteter uppskattats av eleverna. Variation finns i 
elevernas upplevelser, men överlag är eleverna positiva. Eleverna uttrycker även ett lärande i sina 
reflektioner, vilket ger utrymme för självstyrning; att vägleda sig själv. Styrningen fungerar.  
 
Ett�helhetsperspektiv�
Elevreflektionerna visar på en medvetenhet gällande syfte och mål med aktuell didaktik. Elever 
framhäver till exempel en tydlighet i lärargenomgångar, både verbalt och instruerande. Lektionerna 
har upplevts som välplanerade, med tydliga mål och syfte.   
 

Bra – Vi visste vad vi skulle göra och varför vi skulle göra det. (Elev 1) 
 
Nedsläckningen av salen och lättare belysning nämns som positivt och gjort det enklare för elever att 
fokusera. Efterfrågan av undervisning i momentet stresshantering, spänningsreglering och mental 
träning återfinns i flera elevreflektioner.  

 
Hela momentet har ju haft en tydlig anknytning till stresshantering, vilket jag tycker har varit en bra inriktning 
– synd bara att vi inte har fått göra det tidigare! […] Varje klass borde få en avsatt tid på schemat varje vecka 
med tid för återhämtning och stresshantering! (Elev 11) 

 
Korta tidsramar nämns i rapportens metoddel och i praktiken var det svårt att förverkliga vald 
didaktik, där samtliga återkommande inslag i undervisningen skulle ges utrymme under varje 60 
minuters pass. Detta var något som eleverna blev fullt medvetna om, eftersom 
presentationsmaterialet deklarerade för valt lektionsinnehåll vid varje lektionstillfälle. Åtta elever 
skriver om detta.  
 

Det du skulle ha gjort annorlunda var väl själva tidsplaneringen. Använt lektionerna kanske lite mer effektivt. 
Under massagen hade vi till exempel inte behövt ta pauser och resa oss var och varannan minut, men även de 
andra lektionerna drog ju ut på tiden. (Elev 11) 

 
Några av dessa utrycker sig i andra termer, att det var förståligt med tanke på att tiden var kort eller 
att eleven önskar mer tid i momentet.  
    Relationen mellan lärare och elev är av betydelse för en fungerande undervisningspraktik, där 
lärare ska skapa förutsättningar för en positiv lärandemiljö. Lärarens förhållningssätt och handlande 
är av betydelse, för upprättandet av positiva styrningsprocesser i undervisningen. Något som 
eleverna lyfter fram i utvärderingen av lektionsserien. Elever menar på att jag är glad, lugn och 
avslappnad i min lärarroll, vilket har gett positiva effekter på lärandet, där ökad koncentration nämns. 
En elev skriver: 
 

Man blir också taggad att ta i mer när man ser att någon har ansträngt sig för att göra det till en bra lektion och 
det blir ju också roligare när du har en plan och ett mål med lektionen. […] Jag hatar när man typ ska dansa 
”för att det står så i kursplanen” och inte kanske för att få bättre självkänsla. (Elev 15) 
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Elevresponsen är genomgående positiv och en elev sammanfattar även den känsla som jag har 
upplevt tillsammans med eleverna under den här perioden: 
 

Det var kul och spännande att få göra något annorlunda i en annorlunda miljö. (nedsläckt och avslappnat). […] 
Under de övningar du har haft med oss, […] tror jag alla varit lite extra på tårna och försökt […] jag tror alla 
har fått ut något av de veckor du var med oss. […] jag tror och vet att du har gett oss lite annat perspektiv på 
hur idrottslektioner faktiskt kan se ut och jag har känt mig inspirerad av din ambition och vilja att lära. Detta är 
något som jag tycker är viktigt, man ska känna av lärarens positivitet och kärlek till det han gör… speciellt 
idrottslärare. (Elev 16) 

 
Upplever�eleverna�att�vald�didaktik�ger�hälsofrämjande�effekter?�
Ambitionen är att lyfta ämnet Idrott och hälsa till ett bildningsämne. Det har påtalats för eleverna att 
Idrott och hälsa är ett populärt ämne bland elever, men samtidigt ett ämne där elever upplever att de 
lär sig lite. En elev menade på att det är just därför, att de inte behöver lära sig något. Samma elev 
skriver sedan i sina reflektioner:  
 

Stresshantering och spänningsreglering är ingenting jag någonsin provat på tidigare, vilket jag tycker är synd då 
jag känner många i min ålder som har problem med stress på grund av skola, träningar och andra aktiviteter 
man är involverad i. Jag hade uppskattat att i ett tidigare skede, kanske i början av högstadiet, få lära sig om 
stresshantering och dylikt. Jag tror att man kastas ut i stressiga situationer med skolarbeten som ska in 
samtidigt som man pressas att leva upp till ett visst socialt liv innan man riktigt är fysiskt och psykiskt redo för 
att hantera stressen som skapas. […] Det borde ges mer utrymme för det i skolan, och då menar jag inte bara i 
idrottsämnet. […] Det har varit kul att göra något annat än det vi har gjort i 12 års tid på varje idrottslektion, 
som dessutom har gett en liten tankeställare om hur mycket man egentligen tänker på sin egen psykiska hälsa. 
(Elev 10) 

 
Bakgrunden i studien har deklarerat för kursmål i ämnet Idrott och hälsa, där undervisningen ska lära 
eleven metoder för stresshantering och spänningsreglering. Eleven ska ha kunskap om och 
erfarenheter av hur olika faktorer påverkar hälsan samt kunna värdera olika fysiska aktiviteters 
betydelse för hälsan. Eleven ska också ha kunskap om hur den egna kroppen fungerar i arbete och 
vila. För att eleven ska kunna ta ansvar för en hälsomedveten livsstil krävs alltså en ökad 
medvetenhet om hälsofrämjande faktorer, men också betydelsen av att göra medvetna 
hälsofrämjande val. Ur detta perspektiv kan hälsofrämjande effekter vara att eleven upplever en ökad 
medvetenhet gällande sin psykiska hälsa och faktorer som påverkar den. Kan eleven även finna 
hälsofrämjande metoder i sin vardag, som till exempel minskar upplevd stress, har vald didaktik lett 
till självstyrning som ger hälsofrämjande effekter.   
    Att elever upplever sig stressade i olika sammanhang är något som nämns i flera elevreflektioner. 
I samband med detta nämner även flera elever behovet av träning i stresshantering och 
spänningsreglering. Vetskapen om betydelsen och behovet av kunskaper i stresshantering, 
spänningsreglering och mental träning vittnar om en delaktighet och mottaglighet för styrning. 
Elevreflektionerna vittnar om en ökad medvetenhet om vikten av metoder för avslappning och 
stresshantering. Möjligheter till självstyrning finns i elevernas inhämtade kunskaper. Kunskap i 
metoder för stresshantering och spänningsreglering återfinns genomgående i elevernas reflektioner, 
där ökade kunskaper i avslappning, yoga, massage och träning (allmänt) nämns.  En ökad 
medvetenhet och metoder för att minska negativa effekter i kroppen nämner flertalet elever. Ett 
signifikativt elevsvar är följande: 
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Jag har haft många nya upplevelser under detta moment, lärt mig hur man kan hantera stress dels genom yoga, 
ett stenhårt styrkepass eller massage. Det har varit nyttigt att lära sig detta då många ungdomar är stressade 
[…]. Jag personligen, är oftast stressad på grund av olika anledningar (skolan, träningar och allt annat man vill 
hinna med) och det är bra att man lär sig hur man kan göra för att minska stressen, så det har jag lärt mig under 
detta moment. […] Man har börjat tänka i lite annorlunda banor, gällande stress och liknande. (Elev 9) 

 
Elever nämner även att de har valt att praktisera aktuella aktiviteter på den egna fritiden.  

 
Jag har märkt nu att jag tänker oftare på att slappna av och bara ligga i sängen ett tag när allt är jättestressigt 
kanske slå på en lugn låt och bara koppla av. […] Har använt mig av massagen på nästan hela min familj nu. 
(Elev 8) 

 
Ett ytterligare exempel på att styrningen har gett resultat är följande elevsvar:  
 

Yoga försöker jag komma ihåg att göra varje morgon. (Elev 3) 
 
Styrningen har även resulterat i en självstyrning, där eleven finner egna vägar.  
 

Jag har därför försökt att ta lite tid för mig själv när det varit för mycket, t.ex. tagit ett bad eller sett en film för 
att slappna av och glömma bort allt plugg en liten stund. (Elev 17) 

 
Elevreflektionerna visar också på ett djupare lärande, där styrningen har medfört att elever kan 
använda sina kunskaper i ett vidare perspektiv.  

 
Har lärt mig att koncentrera mig och använda andningen bättre, och använda huvudet ”mer” än kroppen 
under övningar. Med rätt tanke och vilja går man långt! Har klart användning för detta i vardagen, kan springa 
längre och göra fler övningar än förut. (Elev 12) 

 
Ett strävansmål med vald didaktik var att förbättra elevernas självförtroende och självkänsla. 
Förhoppningen var att styrningen skulle ge eleven individuella verktyg för en ökad egenkännedom. 
En elev lyfter detta i sin reflektion, vilket jag ser som ett bra betyg. Det visar på en god elevinsikt, 
som är svår att uppnå på en sådan kort tid. Eleven skriver:   

 
Kort sagt har man väl fått lite bättre självkänsla och det är väl ett bra betyg på en så kort tid. (Elev 15) 

 
Elevreflektionerna visar på styrningsprocessernas effekter, där vald didaktik har gett en positiv 
självstyrning hos elever i och med en ökad medvetenhet, om hälsofrämjande vanor och beteende.  
    En mindre mätbar effekt är iakttagelser av en utvecklad trygghet och ett lugn i gruppen, 
allteftersom projektet fortskridit. Något som framförallt märktes i samband med en lektion utanför 
studiens ramar, där rollen som lärarvikarie intogs vid elevernas efterföljande lektion i Idrott och 
hälsa.  
�

Diskussion�
 
Metoddiskussion�
Kritik till vald metod finns i val av teoretisk utgångspunkt, åtminstone utifrån vad Öhman (2007) 
skriver. Det är nämligen mindre vanligt att använda ett styrnings-/självstyrningsperspektiv vid studier 
av klassrumspraktiker. Governmentalityperspektivet används främst vid observationer av 
verksamheter, där forskaren försöker identifiera och beskriva hur styrningsprocesserna verkar inom 
en praktik. Intresset ligger inte i att studera vad subjektet lär sig. Denna studie försöker dock belysa 
samma frågor som Öhman: ”hur görs eleverna villiga att handla i linje med den ordning som anses 
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önskvärd?” och ”hur går det till när ett visst vetande skapas?” I denna bemärkelse försöker även 
denna studie se hur styrningsprocesser kan vägleda eleven, att göra eleven medveten och agerande 
genom självstyrande processer. Styrningen är dock här medveten och planerad av mig som forskande 
praktiker, tillika lärare. De återkommande inslagen i undervisningen syftar till att främja elevens 
självstyrning. I detta ligger ett utvecklingsarbete, där jag förutom att finna en tillämpbar didaktik även 
vill undersöka om eleven finner undervisningen givande. Ger vald didaktik de effekter som avsågs är 
något som bör intressera varje verksam lärare.   
    Den teoretiska utgångspunkten kan även kritiseras för att inte ta hänsyn till gymnasieeleven, vad 
som karakteriserar elevens lärande och utveckling. Samtidigt ger vald forskningsmetod verktyg i att 
klarlägga effekterna av vald didaktik i denna elevgrupp. Styrning och självstyrning som utgångspunkt 
har även bidragit till ökad förståelse över det egna handlandet och hur styrning verkar i 
undervisningen sett ur ett lärarperspektiv. Det didaktiska utförandet har även varit nytt för mig i min 
roll som lärarstudent. Att undervisa i yoga var en ny erfarenhet. Detta gällde även det upplägg som 
valdes för massagen.  
    Gällande undersökningsmetoderna, observation och loggbok, är det svårt att göra objektiva 
iakttagelser i en praktik som jag själv är med och påverkar (Backman, 2008; Tiller, 2009). Här har 
elevernas reflektioner varit till stor hjälp. En annan utformning av inlämningsuppgiften skulle dock 
kunna ge andra svar. Begreppet hälsa har inte använts i själva inlämningsuppgiften, vilket hade 
kunnat styra eleven att svara mer i linje med studiens andra frågeställning. Istället valdes öppnare 
frågeställningar för att skapa utrymme för ett friare skrivande. Detta för att självreflektionen ska 
utveckla elevens tanke- och läroprocesser och därmed vara skiljt från prestationsskrivande.  
    Inlämningsuppgifter och utvärdering i text är i en bemärkelse mer givande än intervjuer, då 
försökspersonen har tid att tänka igenom sina svar och kan här dessutom anta en mer kritisk 
hållning, då avståndet till mottagaren är större. 
    Andra medvetna val beträffande styrningsprocesser hade möjliggjort andra resultat. 
Begränsningar återfinns inom ramen för projektet. Studien har tagit sin utgångspunkt i praktiken; att 
som lärarstudent anta ett aktionsforskningsperspektiv inom ramen av fyra veckor inom 
gymnasieskolans verksamhet. Detta begränsar omfånget av lektioner. Fyra lektioner planerades, men 
på idéstadiet fanns fem lektioner. I praktiken medförde detta knappa tidsramar i undervisningen. 
Något som den verksamma läraren skulle kunna hantera på ett bättre sätt. Möjligheterna till andra 
upplägg begränsades även, till exempel att ge eleverna ökat inflytande. Eleverna själva önskar delta 
mer i planeringen (Bremberg, 2004). Något som försvåras då jag, som forskande praktiker, kommer 
utifrån och en relation till gruppen saknas och måste etableras på kort tid för en fungerande 
undervisningspraktik.    
    Slutligen vill jag framhålla att aktionsforskning, där du som forskare griper in i praktiken, känns 
inspirerande och motiverande, trots att studien och rapportskrivandet i sig kan upplevas som 
utelämnande. 
 
Resultatdiskussion�
I resultatet framgår att eleverna finner vald didaktik givande och lärorik. Samtliga ger en positiv bild 
av det didaktiska utförandet sett ur ett helhetsperspektiv. Några framhåller dock teoriinslag som 
mindre önskvärda moment i undervisningen i Idrott och hälsa. Undervisningspraktiken har hos 
eleverna bidragit till en ökad medvetenhet om faktorer som påverkar den psykiska hälsan. Eleverna 
har lärt sig metoder för att minska påfrestningars negativa konsekvenser, som stress och andra 
psykiska besvär. Metoder som eleverna anser sig ha användning av i sin vardag. Kopplingen till och 
uppfyllande av målen i skolans styrdokument är tydlig i detta avseende. Iakttagelser utifrån ett 
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lärarperspektiv är att koncentrationsförmågan har ökat i gruppen under projektets genomförande. 
Elevnärvaron har förbättrats under perioden.  
    Inverkande faktorer till det positiva resultatet kan vara att området känns relevant för eleverna 
och att någon kommer utifrån och ger ett annat perspektiv gällande undervisningsmetoder. Elever 
har upplevt undervisningen som sammanhängande med tydliga mål och syften. 
    Medvetna val avseende styrningsprocesser kan anses tillhöra de grundläggande kunskaperna i 
lärarens uppdrag, men samtidigt har denna studie visat på betydelsen av att som lärare göra medvetna 
val i sin undervisning, reflektera över det didaktiska utförandet och göra uppföljningar. 
Elevutvärdering är ett användbart verktyg, för att åskådliggöra effekter av vald didaktik och de 
styrningsprocesser som den medför. Återkommande inslag i undervisningen bidrar till kontinuitet, 
gör undervisningen sammanhängande, och därmed lättare för elever att uppfatta syfte och medel. 
Detta ökar medvetandegraden hos eleven, vilket ger ökat utrymme för självstyrning. Medvetna 
styrningsprocesser ger resultat. 
    Centralt i studiens styrningsprocesser är elevindividualisering. Vi är alla unika och upplever 
världen olika. Avslappningsövningar, yoga och den fysiska aktiviteten har utformats för att befästa 
detta och styra eleven att arbeta med och utifrån sig själv, genom att reflektera över de egna tankarna 
och utmana sig själv. Massagen involverade sociala övningar, där ljus kastas på den empatiska 
förmågan. Dock erinrades det även här om att vi alla är olika och kan uppleva situationen olika. 
Detta har varit en medveten strategi, styrning mot självstyrning, för att utveckla elevens förmåga till 
mental fokusering, att utgå från sig själv och sitt eget lärande. En styrning som även syftar till att 
utveckla elevers hälsofrämjande kompetenser i självkänsla, använda sinnena, social förmåga, förmåga 
till kritisk granskning och problemlösning (Bremberg, 2004) och har även grund i skolans 
styrdokument som lyfter fram elevindividualisering. 
    I bakgrunden nämns gamla ämnestraditioner och fokus på fysiska aktiviteter i ämnet Idrott och 
hälsa (Eriksson et al., 2005; Skolverket, 2004). Reflektioner och diskussioner görs sällan och 
kopplingar till hälsa har låg prioritering. Något som framgår tydligt i den här studien är att eleverna 
inte är vana att anteckna och reflektera över det egna lärandet. Eleverna glömde att medta block och 
penna och relativt få elever förde anteckningar och utförde självreflektion i samband med 
undervisningen. Avsaknaden av detta medför att eleven får svårare att sätta lärandet i ett vidare 
perspektiv. Självreflektion är också ett instrument för ökad motivation till lärande; medvetandegöra, 
att kunna tänka i nya banor, strukturera, sätta ord på kunskaper och upptäcka mål och medel. 
Genom denna förmåga kan eleven utveckla kompetenser, som utvecklad självkänsla, förmåga till 
kritisk granskning och problemlösning, som Bremberg (2004) framhåller. Elever kopplar dock 
skrivande till teori, som ger negativa associationer till skolans övriga ämnen, som upplevs enbart 
bestå av teori. Teori blir till ett negativt laddat ord.   
    En egen spekulation är att elever upplever den totala påfrestningen i skolans olika ämnen som 
övermäktig och ger dem inte tid till fördjupning och eftertanke. Detta i kombination med att elever 
har svårt att hantera kravbilden (Terjestam, 2010) leder till negativa erfarenheter av skolans 
lärandemiljöer. Skolan blir en arena, där mycket ska göras, utan att eleven kan placera lärandet i ett 
större perspektiv. Ytterligare en spekulation är att bristande hälsoundervisning och i synnerhet 
metoder för stresshantering utgör en faktor (av många) till att svenska elever presterar allt sämre vid 
internationella jämförelser. Den ökade psykiska ohälsan bland ungdomar bör ge konsekvenser på 
elevens studier, då koncentrationsförmågan, den egna tilliten till den egna förmågan och förmågan till 
kraftansträngning försämras. I denna studie efterfrågar elever mer tid för aktuellt moment i skolan 
och även utanför ämnet Idrott och hälsa. Det är även ett moment som bör ges tidigare i 
utbildningen, menar elever. Progression i aktuella övningar efterfrågas också.   
Ur en didaktisk utgångspunkt finns det alltid verkande styrningsprocesser. Det ligger i lärarens 
uppdrag att göra medvetna val, som inspirerar och upplevs som meningsfulla.   
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Områden�för�vidare�studier��
Läsaren kan säkert finna många intressanta aspekter i denna text, som ger uppkomst till nya 
frågeställningar. Tre områden för vidarestudier lyfts fram här.  
    I denna studie har flera elever lyft fram skolan som en stressande tillvaro, där påfrestningarna 
ofta upplevs som övermäktiga. Detta utgör ett problemområde som skulle vara intressant att belysa 
utifrån ett elevperspektiv. Vilken arbetsbörda möter elever i gymnasieskolan? 
    Ett utvecklingsarbete som griper in i skolans verksamhet i syfte att utveckla skolans 
allmänövergripande arbete med hälsofrämjande insatser skulle kunna ge sig i kast med följande 
frågeställningar:  

- Hur kan skolan i sitt måluppfyllande och hälsofrämjande arbete utveckla system för att 
säkerställa att den gemensamma arbetsbelastningen i de olika ämnena inte blir för stor för 
eleven?   

- Hur kan lärare arbeta ämnesöverskridande i främjandet av en god elevhälsa?  
 
Till sist vill jag lyfta en elevs önskan om att undervisning i stresshantering och spänningsreglering bör 
ges redan i grundskolan. Varför finns inte detta uttalat i kurs- och ämnesplanen i Idrott och hälsa för 
grundskolan? Begreppet stresshantering används inte heller i de nya ämnesplanerna i Idrott och hälsa 
i gymnasieskolan, som träder i kraft hösten 2011. Vilka konsekvenser kommer detta att medföra? 
Denna studie visar på att det finns en önskan hos eleverna om undervisning i detta. Det känns fel, 
om skolans verksamhet är en stor orsak till elevers ohälsa och samtidigt inte hjälper eleven att möta 
de påfrestningar som skolans studier ger uppkomst till.  
 

Referenser�
Alerby, E., Bengtsson, J., Bjurström, P., Hörnqvist, M-J., & Kroksmark, T. (2006) Det Fysiska  

rummets betydelse i lärandet. I: Resultatdialog 2006. Forskning inom utbildningsvetenskap (Vetenskapsrådets 
rapportserie 15:2006), s 7-14. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

Annerstedt, C. (2007). Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa. Göteborg: Multicare.  
Arfwedsson, G. & Arfwedsson, G. (1995). Didaktik för lärare. Stockholm: HLS förlag. 
Backman, J. (2008) Rapporter och uppsatser (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 
Bremberg, S. (2004). Elevhälsa – teori och praktik (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 
Deckro, G., Ballinger, K., Hoyt, M., Wilcher, M., Dusek, J., Myers, P., Greenberg, B., Rosenthal,  

D. & Benson, H. (2002). The Evaluation of a Mind/Body Intervention to Reduce Psychological Distress and 
Perceived Stress in College Students. Journal of American College Health, 50(6).  

Dysthe, O. (1996). Det flerstämmiga klassrummet: att skriva och samtala för att lära.  
Lund: Studentlitteratur.   

Engström, L. (2010). Smak för motion: fysisk aktivitet som livsstil och social markör.  
Stockholm: Stockholms universitets förlag.  

Eriksen, H., & Ursin, H. (2005) Kognitiv stressteori. I: Ekman, R., & Arnetz, B. (Red.) Stress –  
Individen, samhället, organisationen, molekylerna (2 rev. uppl.), s 46-55. Stockholm: Liber.  

Eriksson, C., Gustavsson, K., Quennerstedt, M., Rudsberg, K., Öhman, M. & Öijen, L. (2005).  
Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, (NU-03), ämnesrapport till rapport 253. Skolverket. 

Folkow, B. (2005) Evolution och fysiologi. I: Ekman, R., & Arnetz, B. (Red.) Stress – Individen,  
samhället, organisationen, molekylerna (2 rev. uppl.), s 29-45. Stockholm: Liber.  

Gjerset, A., & Annerstedt, C. (Red.) (1997). Idrottens träningslära. Farsta: SISU idrottsböcker.  



81

Johannisson, K. (2005) Den moderna tröttheten: Historiska perspektiv. I: Ekman, R., & Arnetz,  
B. (Red.) Stress – Individen, samhället, organisationen, molekylerna (2 rev. uppl.), s 13-28.  
Stockholm: Liber. 

Johnson, U. & Carlsson, B. (Red.). (1999). Tankens kraft: idrottspsykologi i teori och praktik.  
Farsta: SISU idrottsböcker. 

Kostenius, C., & Lindqvist, A-K. (2006). Hälsovägledning – från ord och tanke till handling.  
Lund: Studentlitteratur.   

Krauklis, M. & Schenström, O. (2003). Utbrändhet - den nya folksjukdomen: orsaker, förebyggande  
åtgärder, behandling (3 rev. uppl.). Johanneshov: Larson. 

Levi, L. (2001). Stress och hälsa (rev. uppl.). Stockholm: Skandia.  
Rönnerman, K. (Red.). (2004). Aktionsforskning i praktiken: erfarenheter och reflektioner.  

Lund: Studentlitteratur. 
SKOLFS: 2000:6 (inrättad 2000-07). Skolverkets föreskrifter om kursplaner och betygskriterier för kurser i  

ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning. Skolverket. 
www.skolverket.se 

Skolverket (2004). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Sammanfattande huvudrapport. Rapport  
250. Stockholm: Fritzes.   

Skolverket (2006). Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 – gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den  
kommunala vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda. 
Stockholm: Skolverket.  

Skolverket (2011). Ämnesplan i Idrott och hälsa. www.skolverket.se  
SOU (1999:63a). Att lära och leda – En lärarutbildning för samverkan och utveckling.  

Utbildningsdepartementet: Lärarutbildningskommittén U97:07. 
SOU (2006:77). Ungdomar, stress och psykisk ohälsa – analyser och förslag till åtgärder.  

Stockholm: Socialdepartementet. 
Terjestam, Y. (2010). Mindfulness i skolan – om hälsa och lärande bland barn och unga (1 uppl.).  

Lund: Studentlitteratur. 
Tiller, T. (2009). Aktionslärande – forskande partnerskap i skolan (2 uppl.). Stockholm: Liber.  
Uneståhl, L. (1983). Självkontroll genom mental träning: tillämpningar – idrott (4 rev. uppl.).  

Örebro: Veje. 
Uvnäs Moberg, K., & Petersson, M. (2005). Antistress, känsla, empati och socialt stöd. I: Ekman,  

R., & Arnetz, B. (Red.) Stress – Individen, samhället, organisationen, molekylerna (2 rev. uppl.), s 355-
366. Stockholm: Liber. 

Wigforss Percy, A. (2006). Massage och hälsa. Lund: Studentlitteratur.  
Öhman, M. (2007). Kropp och makt i rörelse. Diss. Örebro: Örebro universitet, 2007. 
 



82

Spänningsreglering�och�mental�träning�i�skolan�
�
Sanna�Carlsson�
�
Abstrakt�
Ämnesplanen för ämnet Idrott och hälsa 1 för gymnasieskolan träder i kraft hösten 2011 och lyfter fram bland annat 
spänningsreglering och mental träning som centrala innehåll i undervisningen. Syftet med detta 
aktionsforskningsprojekt är att undersöka om träning i spänningsreglering och mental träning påverkar elevers 
uppfattning om sin mentala närvaro och koncentration under resten av lektionen. Eleverna har genom undervisning 
tillägnats kunskap inom områdena spänningsreglering och mental träning och sedan berättat om sina upplevelser i 
intervjuer och enkäter. Resultaten har analyserats utifrån ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv. En aspekt i projekt 
handlar om lärande hos eleverna inom området spänningsreglering och mental träning. En annan del i det arbetet 
handlar om att ge eleverna i urvalsgruppen verktyg att utveckla en vana och ett tankesätt, det vill säga att integrera 
vanan så att den blir förkroppsligad. Resultaten visar att spänningsreglering och mental träning som moment i början 
av en lektion i ämnet tenderar att öka elevernas fokus under resten av lektionen. Detta moment pekar alltså på en 
direkt påverkan på såväl elevernas fokus och mentala närvaro som prestation och intensitet.  
 

Introduktion�
Mina erfarenheter från skolidrotten handlar om fart och fläkt. Undervisningen innehöll en rad olika 
aktiviteter såsom skridskoåkning, friidrottsövningar, bollspel, lekar, nätspel, redskapsmoment, 
simning, aerobics, dans och löpning för att nämna några. På låg- och mellanstadiet avslutades ofta 
lektionerna med några minuters avslappning. I livet har jag stött på såväl framgångar som motgångar 
och jag har haft olika metoder för att hantera dessa. Ofta har jag blivit påmind om vikten av mental 
träning och spänningsreglering. Till en början handlade det om ”ett arbete över tid”, det vill säga 
långsiktiga mål. Idag använder jag diverse avspänningsövningar för att få snabbt, direkt, resultat i 
situationer där jag känner mig splittrad och ofokuserad. Mina tankar har med dessa erfarenheter 
vandrat kring det centrala innehållet i ämnesplanen, för idrott och hälsa 1 för gymnasieskolan, 
spänningsreglering och mental träning. Vilken plats har ämnesområdet i samhället och inom vilka 
områden är detta viktig kunskap för eleverna?  

Statens Offentliga Utredningar, SOU, (2006) beskriver i en rapport att regelbunden träning i 
avspänning och spänningsreglering resulterar i mindre förekomst av exempelvis huvudvärk och högt 
blodtryck, förekomst av ångest och oroskänslor samt sömnsvårigheter hos barn och ungdomar. 
Detta tyder på resultat över tid, det vill säga långsiktig verkan. Mitt aktionsforskningsprojekt handlar 
om kortsiktigt resultat; kan jag använda avspänningsövningar och övningar i mental träning de första 
minuterna på lektionen i Idrott och hälsa för att få ett ökat fokus och ökad mental närvaro hos 
eleverna under resten av lektionen och samtidigt ge eleverna, individerna, verktyg att hantera den 
överspänning i kroppen som bland annat stress kan ge? 
 

Bakgrund�
 

Tidigare�forskning�
Det finns begränsad kunskap om spänningsreglering och mental träning och modeller i 
spänningsreglering saknas. Området har allt mer uppmärksammats och det är viktigt med 
evidensbaserad kunskap. 
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Socialstyrelsen (2009a) pekar genom en rapport på en ökning av psykisk ohälsa hos flickor och 
unga kvinnor under de senaste åren. Samma tendens finns inte hos pojkar och unga män. Ökningen 
av psykisk ohälsa hos flickor och unga kvinnor visas exempelvis genom att den psykiatriska 
slutenvården ökar hos dessa grupper. I rapporten lyfts samhällsstrukturen vi lever i, med höga krav 
och påfrestningar, fram som en stor påverkansfaktor som resulterar i bland annat stress, oro och 
ångest hos populationen. Dessa faktorer blir i sin tur orsaker till ohälsa. I en annan rapport från 
Socialstyrelsen (2009b) visas att efterkrigstidens välfärdsutveckling i stort har inneburit bättre hälsa 
för de unga. I flera avseenden har svenska barn bland den bästa hälsosituationen bland barn globalt 
sett. De allra flesta skolbarn i Sverige trivs med livet och känner sig friska. Utvecklingen visar dock 
att barn i årskurs fem mår bättre än barn i årskurs nio. En anledning till detta resultat är att stress är 
ett större problem bland äldre än bland yngre elever i skolan. Framförallt, visar även denna rapport, 
känner flickor i årskurs nio sig allt mer stressade av skolarbetet; andelen har ökat från 50 till nästan 
70 procent under perioden 1997/98 till 2005/06. En jämförelse av denna utveckling med 
utvecklingen i den övriga befolkningen visar att ungdomsgenerationen sedan 1900-talet har haft en 
sämre hälsoutveckling än övriga åldersgrupper, framför allt när det gäller den psykiska hälsan. 
Resultatet visar att psykisk ohälsa ökar i samtliga ungdomsgrupper oberoende av familjeförhållanden, 
födelseland, arbetsmarknadsstatus, föräldrarnas socioekonomi och så vidare (Socialstyrelsen, 2009b). 
Annerstedt (2001) lyfter fram mode- och bantningsindustrin som påverkansfaktorer till individens 
välbefinnande. ”Det är livsstilskroppen med fokus på det yttre, utseendet, prestationsförmågan, den 
fysiska hälsan och särskilt hälsosamma vanor som står i centrum. Dessa sidor har blivit synonymt 
med lycka och livsstil i dagens samhälle” (Annerstedt, 2001, s.114). Giddens (2007) framhäver 
medias roll och ansvar gentemot oss konsumenter. Vi ser skillnad mellan public service och övrig 
massmedia där public service inte behöver tänka på vad som säljer i samma utsträckning och utifrån 
det kan välja vad de vill nå ut med på ett annat sätt.  

Flera rapporter visar att psykisk ohälsa är ett stort hot mot folkhälsan med många olika 
påverkansfaktorer som orsaker. Bland annat pekar Folkhälsoinstitutet, FHI, (2009) på att en av de 
största orsakerna till ohälsa i befolkningen handlar om psykiska besvär. Tidiga insatser under 
uppväxten ger goda möjligheter att förebygga psykisk ohälsa. Enligt SOU (2006) är psykisk ohälsa 
det näst största hotet mot folkhälsan i Sverige idag. Om trenden fortsätter kommer det vara det 
största folkhälsoproblemet i Sverige inom några år. Levi (2001) menar att de vanligaste besvären 
inom vår befolkning (15-75 år) kommer från psykiska problem och från rörelseorganen. Ett stort 
folkhälsoproblem är stress, och några negativa faktorer som stress kan förorsaka är sänkt 
välbefinnande, sänkt livskvalitet, lägre effektivitet samt ökad konsumtion av hälso- och sjukvård.  

Det finns studier gjorda inom området spänningsreglering och mental träning i skolan. En studie 
gjord vid Luleå Tekniska Universitet visar att massage i skolan bland annat ökar elevernas arbetsro, 
eleverna kommer varandra närmre och motivationen till skolarbetet ökar (Stambej & Wågström, 
2003). En annan studie gjord vid Idrottshögskolan i Stockholm visar att mental träning kan användas 
för att minska negativ överspänning i kroppen (höjd spänningsnivå i kroppen kan bero på stress 
bland annat) och samtidigt ökar individens självkänsla. Studien visar att man med hjälp av mental 
träning kan, på kort sikt, höja prestationen i ett koordinationstest (Abrahamsson & Dammström, 
2005). 

Regelbunden träning i avspänning och spänningsreglering har bevisad effekt på bland annat 
huvudvärk och ger positiv påverkan på högt blodtryck, förekomst av ångest, oro samt 
sömnsvårigheter hos barn och ungdomar. Ökad kunskap inom detta område ger goda chanser att 
individen kan få kontroll över och därmed styra kroppens reaktion i svåra situationer. Det innebär att 
individen kan minska risken för de psykiska besvär stressen eller svårigheten kan resultera i över tid 
(SOU, 2006). Vårdförbundet (2007) skriver om positiva effekter från träning i avspänning i skolan. 
Resultat från en studie visar bland annat att träning i avspänning kan vara ett bra verktyg för att hos 
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barn förebygga stressymptom såsom sömnsvårigheter och huvudvärk i vuxen ålder. 377 elever i 
årskurs två upplevde minskad förekomst av huvudvärk, en ökad känsla av lugn och glädje och fick 
lättare att somna på kvällen efter att ha tränat avslappning 20 minuter varje morgon i skolan (ibid.).  

Engström (2010) skriver om prestationen som ett centralt begrepp vilket många förknippar till 
fysisk aktivitet. Nationell utvärdering av grundskolan, NU-03, visar att de tre vanligast förekommande 
aktiviteterna, enligt lärarna i ämnet Idrott och hälsa, är bollaktiviteter, lekar samt träning och motion. 
När det gäller avslappning samt hälsa/må bra som aktiviteter hamnar de långt ner på listan i övrigt-
kategorin av viktigaste aktiviteterna i undervisningen enligt lärarna (Skolverket, 2003). 
 
Spänningsreglering�och�mental�träning�
 

”Äntligen kan jag andas ut!” Känner du igen uttrycket? Så fungerar vi. Vi håller andan av spänning och vågar 
inte andas ut förrän faran är över. (Rudberg, 1994, s. 12) 
 

Rudberg (1994) beskriver hur vi individer kan hamna i negativa ekorrhjul där vi (1) ältar det som 
varit, (2) lever i ett stressigt och oroligt ”nu” och (3) oroar oss för morgondagen med sin ovisshet. 
Dessa negativa tankegångar kan samspela och resultera i muskulära överspänningar vilka tar energi 
från oss. Rudberg (1994) menar att ”den som sover spänd vaknar uttröttad även efter en hel natts 
sömn” (s. 16). Författaren skiljer på mental trötthet och muskulär trötthet och menar att den 
muskulära tröttheten kan åtgärdas med en god natts sömn medan den mentala tröttheten sitter i över 
tid. 

Spänningsreglering handlar bland annat om relationen mellan mental aktivering och prestation. 
Detta kan exemplifieras genom Yerkes-Dodsons lag (Lindqvist, 2003). Se figur 1. Lindqvist (2003) 
förklarar hur stress kan ha såväl positiv som negativ påverkan på prestationsförmågan. I viss mån 
kan stress ge extra kraft och fokus för att prestera maximalt. På samma sätt kan stress göra att 
prestationen försämras på grund av överspänning.  Lindqvist (2003) menar att den maximala 
stressnivån där vi presterar som allra bäst, varierar från individ till individ. Den maximala 
prestationsnivån kan skilja sig från dag till dag beroende på till exempel motivation och trötthetsgrad. 
Uppgiftens utformning har också en inverkan på prestationen såsom komplexitet, svårighetsgrad och 
intensitet. 

 
 
Figur 1. Yerkes-Dodsons lag.  
 

Träning i spänningsreglering kan handla om att lära sig att lägga märke till och uppmärksamma 
kroppens position och känsla utan att ta på kroppen samt att inte värdera det som upplevs; lägg 
märke till hur det känns och hur det är (Rudberg, 1994). Det handlar om att få kunskap om och lära 
sig att hitta ett läge där kroppen är avslappnad och samlad, där individen är medveten om sin kropp. 
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Exempel på övningar som behandlar spänningsreglering kan vara att spänna en muskel i taget för att 
sedan slappna av, börja med vänster fots tår och avsluta med höger hands fingrar. Detta för att få 
ökad kroppskännedom och en känsla för hur kroppen och dess muskler känns i spänt respektive 
avslappnat läge. Fokus ligger på att vara här och nu (ibid.). Ett annat exempel på att bli uppmärksam 
på och lära sig mer om överspänning i kroppen är övningar i mindfulness; att hitta sinnesnärvaro. 
Det kan handla om hantering av negativa tankar som kommer och ”stör”; att acceptera dem och 
sedan flytta tillbaka fokus till det man höll på med. Mindfulness kan vara ett redskap till att lära sig 
hantera det som händer i tankar, känslor och kropp i varje ögonblick (mindfulness.se). ”There is 
nothing either good or bad but thinking makes it so.” (Shakespeare, hämtat ur Rudberg, 1994). 

I en rapport från SOU (2006) beskrivs att regelbunden träning i avspänning och 
spänningsreglering har bevisad effekt på bland annat huvudvärk och ger positiv påverkan på 
blodtryck, ångest, förekomst av oro samt sömnsvårigheter hos barn och ungdomar. Detta beror till 
viss del på att när en individ möter en svårighet eller stress blir individen fokuserad mentalt och 
muskler spänns, särskilt i skuldror och nacke. Individen (kroppen) förbereder sig på flykt och/eller 
kamp. Regelbunden träning inom detta område ökar chansen att få kontroll över och styra kroppens 
reaktion i en trängd situation. Det innebär att individen kan minska risken för de psykiska besvär 
stressen eller svårigheten kan resultera i över tid. 

Walter Bradford Cannon definierade i början av 1900-talet begreppet flight or fight respons som 
människans och djurets kroppsliga instinkt som aktiveras vid potentiell fara. Denna instinkt är 
livsnödvändig och sätter kroppen i ett tillstånd av beredskap för kamp och flykt genom nervsystem 
och muskelspänning (Cannon, 1914). Det är inte för denna typ av situationer som jag menar att 
spänningsreglering och mental träning i skolan är viktig. Det handlar mer om situationer som inte 
upplevs livshotande fara utan rör vardaglig påfrestning såsom stress relaterat till arbetsbelastning i 
skolan, tidsbrist, självförtroende och självkänsla, muskulär överspänning, tävlingssituationer och så 
vidare.  

Tidigare hade mental träning sin huvudsakliga arena i elitidrottsvärlden, under senare tid har 
mental träning även används som verktyg inom företags- och skolvärlden samt inom hälso- och 
sjukvården. Målsättningen med den mentala träningen är att öka prestationsförmågan och 
välbefinnandet. ”Metoden har använts för att förbättra koncentrationsförmågan, åstadkomma en 
optimal stressnivå för en aktivitet, öka självförtroende, effektivisera motorisk inlärning och öka 
motivationen.” (Uneståhl, 1986, s. 7). All mental träning har sin grund i avspänning. Inom området 
avspänning finns flera olika varianter och tekniker. Liksom Rudberg (1994) menar Uneståhl (1986) 
att vanligast är att använda så kallad progressiv avspänning, det vill säga att man först aktiverar en 
muskelgrupp och därefter slappnar av. 

Swartling Widerström (2005) skriver om Plate (specialist inom allmänmedicin) och Plates 
(konsult och mental rådgivare) syn på mental träning som ett samlingsnamn för träningsmetoder för 
att stärka tankens förmåga att behärska kroppen. Författaren beskriver den dualistiska synen på 
kroppen där intellektet styr kroppen och dess rörelser, vilket alltså kan påverkas av mental träning. 
Utifrån Solin (beteendevetare, organisationskonsult och lärare vid Örebro universitet) och Solin 
(konsult, coach och lärare vid Örebro universitet) förklarar Swartling Widerström (2005) att mental 
träning syftar till att stärka intellektets, det vill säga tankens förmåga, att styra och påverka kroppen 
och därmed få ökad prestationsförmåga. 

 
Ämnesplan�i�relation�till�samhällsstruktur�
Undervisning i ämnet Idrott och hälsa 1 ska ge eleven möjlighet att utveckla sina kunskaper om 
fysisk aktivitet, sin kroppsliga förmåga, säkerhet samt hantering av nödsituationer i samband med 
fysisk aktivitet och friluftsliv, livsstilens betydelse för hälsan och så vidare. Läraren ska bland annat ge 
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eleven verktyg att utveckla kunskaper om hälsa, hur den egna kroppen fungerar i arbete och hur man 
allsidigt främjar den kroppsliga förmågan. Ett av de centrala områden som lyfts fram i ämnesplanen 
för Idrott och hälsa 1 för gymnasieskolan är spänningsreglering och mental träning. Eleven ska ges verktyg 
för att utveckla kunskap om hur man som individ i samhället hittar en livsstil som ger ökat 
välbefinnande där man bland annat har kunskaper om vilka konsekvenser olika kroppsideal kan ge, 
hur man kan motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt, 
konsekvenser av inaktivitet och så vidare (Skolverket, 2011). Elever i gymnasieåldern står på tröskeln 
till att ge sig ut i vuxenlivet och skolan har då till uppgift att medverka till att de är väl förberedda och 
rustade för att klara sig i arbetslivet med en god hälsa och upplevd livskvalité. 

Sennett (2000) lyfter fram arbetsgivarens höga krav på de anställdas flexibilitet som en kärna i vår 
samhällsstruktur. Flexibiliteten handlar om de krav företaget har på de anställda där arbetsgivaren 
räknar med att arbetstagaren ställer upp och är beredd på snabba förändringar, förflyttningar och så 
vidare och vi kan drabbas hårt av en omorganisation; får jag behålla mitt arbete över huvud taget? 
Senett (2000) poängterar att vi som individer kastas mellan olika roller; på jobbet ska vi vara flexibla, 
kortsiktiga och beredda på risktaganden medan vi i privatlivet ska bygga på långsiktiga relationer och 
utveckla banden med släkten och så vidare. Stigendal (2004) hävdar att dagens samhälle bland annat 
kännetecknas av nedläggningar och omorganisationer av arbetsplatser. Författaren menar vidare att 
många olika kulturer och traditioner infinner sig inom samma samhällskontext. Senett (2000) menar 
att många människor ser detta som en otrygg och stressig situation. För att klara av denna turbulenta 
tillvaro krävs att kämparen (alltså arbetaren och medmänniskan) har ett tillräckligt mått av 
självsäkerhet och viljestyrka. Någonstans här ska skolan utifrån styrdokument förmedla en bild av 
hur samhället fungerar och vilka strukturer det kännetecknas. Samtidigt ska kunskapskraven ha 
relevans inför elevens framtid (Skolverket, 2011). Jag vill i och med detta projekt ge eleverna kunskap 
som de kan praktisera direkt, dvs. skaffa ett ”här-och-nu-värde” utifrån mina didaktiska val. 
Kombinationen av rustning inför framtiden och relevans i nuet anser jag ger en verklighetsbaserad 
kunskap i en verklighetspraxis, dvs. ingen ytinlärning som syftar till att klara ett prov till exempel. 
 

Teoretisk�ram�
Vi människor utvecklas genom hela livet, inte minst i barnaår, och vår utveckling influeras, påverkas 
och regleras av en rad olika faktorer. Utveckling handlar om att på olika sätt göra framsteg och öka 
svårighetsgraden i tankar och handlande (von Tetzhner, 2005). von Tetzchner uttryckte det genom 
"det skapas något mer av något litet" (2005, s. 7). Viss utveckling styrs av arv eller inlärning, andra av 
ett samspel mellan arv och miljö. Utveckling kan studeras och ses ur olika perspektiv vilka kan hjälpa 
oss att förklara och beskriva förändringar (Hwang & Nilsson, 2007). Jag har använt mig av en 
livsvärldsfenomenologisk ansats för att utforma min undervisning i mitt aktionsforskningsprojekt 
samt för att förklara och få en förståelse för mina resultat. Enligt min tolkning ser man genom denna 
ansats individen ur ett förstapersonsperspektiv där individens egen upplevelse står i centrum vilket 
har speglat mitt projekt. 

Fenomenologin har sin bas i filosofin och hermeneutiken och kan definieras som läran om det 
som visar sig för medvetandet (Karlsson, 1995). Bengtsson (1999) menar att fenomenologin belyser 
individens egen upplevelse av situationer, inte att de kan upplevas utan hur de upplevs. Individens 
bakgrund och erfarenheter påverkar och formar individens upplevelse av verkligheten. Karlsson 
(1995) exemplifierar detta med ett äpple. Äpplet kan upplevas olika hos varje individ som ser på 
samma äpple samtidigt. Det kan bero på vinkel, ljus, färgseende etcetera. Att se på en situation 
genom ett fenomenologiskt perspektiv innebär att man belyser individens omedelbara upplevelse, det 
vill säga att man belyser den oreflekterade upplevelsen. Karlsson (1995) beskriver vidare att 
livsvärldsfenomenologin här kommer in som ett centralt begrepp vilket betyder att livsvärldar och 
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livserfarenheter beaktas när individens upplevelse studeras. Livsvärlden kan definieras som den värld 
som den enskilde individen dagligen lever i och erfar. Beroende på samhällskontext, ålder, kön, 
livskvalité, levnadssituation etcetera upplever vi fenomen och situationer på olika sätt (Karlsson, 
1995). Livsvärldsfenomenologi kan definieras som att individens upplevelse av omvärlden är ett 
resultat av individens kroppsliga interaktion och kommunikation med det som den möter 
(Bengtsson, 1999; Swartling Widerström, 2005).  

En aspekt i mitt aktionsforskningsprojekt handlar om lärande hos eleverna inom området 
spänningsreglering och mental träning. En del i det arbetet handlar om att ge eleverna i 
urvalsgruppen verktyg att utveckla en vana och ett tankesätt. Det betyder att jag vill integrera vanan 
så att den blir förkroppsligad. Denna vana gör att eleverna utvecklar sin levda kropp. I och med 
denna utveckling kommer nya erfarenheter och kunskaper leda till ytterligare utveckling hos 
individen; livsvärlden utvecklas på nytt och öppnar nya dörrar. Merleau-Ponty (1962) beskriver att 
allt eftersom den levda kroppen tillägnar sig motoriska, fysiska, och intellektuella vanor kommer den 
att möta världen på ett nytt sätt. Både kroppen och världen kommer därmed att te sig annorlunda än 
förr. Författaren menar att nyckeln till vår tillgång till världen är kroppen, det är genom kroppen vi 
erfar och upplever och det är genom kroppen vi lär känna världen och får därigenom möjlighet att 
påverka den. Merleau-Ponty (1962) menar att kroppen inte endast består av den biologiska kroppen; 
kropp och själ utgör en odelbar enhet vilka är sammanflätade i den levda kroppen. Författaren 
beskriver vidare att en lärandeprocess är knutet till en vana; en kunskap i kroppen, och exemplifierar 
det med att lära sig att spela ett instrument, måla med pensel etcetera. När kunskapen har blivit en 
vana blir den förkroppsligad. I detta aktionsforskningsprojekt kommer jag sträva efter att skapa en 
vana hos eleverna i undersökningsgruppen. Jag söker få kunskapen förkroppsligad genom övning. 
 

Syfte�
Syftet är att undersöka om träning i spänningsreglering och mental träning påverkar elevers 
uppfattning om sin mentala närvaro och koncentration underresten av lektionen. 

 
Frågeställning�
Vilket lärande leder detta aktionsforskningsprojekt till hos eleverna? 
 

Metod�
 

Aktionsforskning�
Aktionsforskning kan beskrivas som en ”enhetlig forskningsplan av konstruktiv karaktär, där 
forskaren aktivt deltar i ingrepp som förändrar det fält som studeras” (Tiller, 2009, s. 57). 
Aktionsforskningen har bland annat som mål att hjälpa individer att utforska sin egen verksamhet för 
att kunna förändra den; att utveckla tankesätt och handlingsmönster hos individen. Det handlar om 
att ge individen verktyg att förstå det hon/han upplever samt att kunna ta sig ur komplexa handlings- 
och tankemönster (Tiller, 2009). Min roll i detta aktionsforskningsprojekt handlar om att utifrån 
didaktiska val undervisa eleverna i urvalsgruppen i för projektet relevanta moment samtidigt som jag 
studerar eventuella förändringar och fenomen direkt ur sammanhanget. Syftet är att hjälpa, i detta 
fall, eleverna att hjälpa sig själva att hantera sin omgivning, det vill säga att utveckla förmågan att 
finna nya lösningar och vägar i svåra och trängda situationer (Tiller, 2009; Riel, 2007). 
Aktionsforskaren utvecklar genom sitt forskningsarbete en förståelse för de påverkansfaktorer som 
samverkar och skapar komplexa mönster i gruppen för att hitta metoder för att förändra dessa 
mönster. Aktionsforskningen karaktäriseras bland annat av att det är en process av reflektion som 
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följs av progressiv problemlösning. Reflektion och problemlösning följer varandra genom 
forskningen likt ett kretslopp (Riel, 2007). I detta projekt har den reflekterande processen handlat om 
samarbete, diskussion och integration med min handledare som är ordinarie undervisade lärare för 
eleverna i urvalsgruppen. Vi har tillsammans under mitt projekt konstruktivt resonerat kring och 
diskuterat företeelser och fenomen som uppenbarat sig under processen, inte minst under 
aktiviteterna efter mina projektbaserade moment. Reflektionen följdes av problemlösning i form av 
övningar i spänningsreglering och mental träning. 

Det finns tre perspektiv på frågeställningar inom aktionsforskning; konstaterande, värderande 
samt konstruerande frågeställningar. Konstaterande frågor handlar om hur någonting har varit, är 
eller kommer att bli. När forskaren utgår från detta perspektiv försöker forskaren vara så neutral som 
möjligt i förhållande till aktörerna. Inom de värderande frågorna söker vi efter värdet en social 
realitet har. Inom detta perspektiv argumenterar forskaren så övertygande som möjligt. Det tredje 
perspektivet, konstruerande frågor, handlar om vad gruppen kan och bör göra för att bearbeta och 
förändra en given social realitet till en bättre? Forskaren bör inom det konstruerande perspektivet 
resonera kring och argumentera för realistiska och önskvärda alternativ vilka, för aktörerna, är värda 
arbetet som krävs för en förändring (Tiller, 2009) vilket har gjorts med min handledare där vi 
samtalat om handledarens upplevelser och erfarenheter utifrån aktionsforskningsprojektet.  
 
Kvalitativ�och�kvantitativ�metod�
Tiller (2009) beskriver aktionsforskning som fältarbete eller fältforskning vilken ofta benämns som 
kvalitativ forskning i metodlitteratur. Tiller (2009) och Backman (2010) förklarar kvalitativ forskning 
som händelser som förstås i sitt sammanhang, individen (aktören) ingår i och är en del av en 
subjektiv omvärld. Forskaren deltar i en naturlig, icke konstruerad undersökningskontext där 
individernas, aktörernas, perspektiv och upplevelse är viktig. Målet med aktionsforskning genom ett 
kvalitativt perspektiv är att skapa en helhetlig förståelse. ”Fältforskaren försöker att se världen så som 
aktörerna på fältet ser den. Man tar på sig andras glasögon och får en kroppslig förnimmelse av de 
studerades fenomen.” (Tiller, 2009, s. 82). Citatet beskriver relationen mellan aktionsforskning och 
livsvärldsfenomenologi där jag som fältforskare söker ge eleverna verktyg att utveckla sin levda 
kropp med avsikt att skapa en vana. 

Jag har använt både en intervju och en enkät för att samla in information. Jag använde mig av 
gruppintervjuer vilka var av kvalitativ karaktär och bestod av korta diskussionsfrågor ställda till hela 
undersökningsgruppen direkt i anslutning till en avslutad övning vilka syftade till att belysa den 
oreflekterade upplevelsen (se avsnittet teoretisk ram) av övningarna vi genomfört. Jag frågade bland 
annat om hur övningen kändes, i vilka situationer eleverna anser sig kunna använda övningen, vad de 
har sig och hur kunskapen är relevant i ämnet Idrott och hälsa. ”Det fenomenologiska idealet är att 
lyssna utan förutfattade meningar, tillåta den intervjuade att beskriva sina upplevelser utan avbrott 
för intervjuarens frågor.” (Kvale, 1997, s. 126). Vid gruppintervjuerna fanns en risk att inte alla elever 
kom till tals. Jag valde därför att komplettera gruppintervjuerna med en enkät där eleverna 
summerade sina erfarenheter. Enkäten bestod av såväl kvalitativa frågor som kvantitativa frågor. Den 
kvalitativa delen i enkäten bestod av öppna frågor, det vill säga frågor av låg grad av strukturering 
(Patel & Davidsson, 2008).  

Till enkäten fanns ett missiv med information om enkätens syfte. Innan eleverna fyllde i enkäten 
läste vi tillsammans igenom missivet och frågorna i enkäten, jag förklarade vissa begrepp som jag 
ansåg var svåra eller obekanta för undersökningsgruppen. Enkäten bestod av nio frågor. Fem av 
frågorna var öppna frågor, det vill säga frågor med låg grad av strukturering, och fyra frågor bestod 
av en rad känslor och områden som eventuellt påverkat urvalsgruppen vilka kryssades i tabeller, det 
vill säga frågor med hög grad av strukturering (Patel & Davidsson, 2008).  
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I mitt genomförande har jag genomgående gjort en självreflektion där jag funderat kring mina 
upplevelser och erfarenheter. 

 
Analysmetod�
Resultaten från enkäten har jag analyserat kvantitativt genom att räkna frekvenser, det vill säga 
genom beskrivande statistik. Eftersom urvalsgruppen var liten så kan inga statistiska jämförelser 
mellan grupper göras utifrån mina enkätsvar (Patel & Davidsson, 2008).  

Analysmetoden för den kvalitativa intervjun och de kvalitativa frågorna i enkäten har inspirerats 
av Hällgren Graneheim och Lundman (2008) och Karlsson (1995). Hällgren Graneheim och 
Lundman (2008) menar att den kvalitativa analysen har sin utgångspunkt i, i detta fall, elevernas 
livsvärld och att den text som analyseras därför måste ses i sitt sammanhang. Vid gruppintervjuerna 
dokumenterade jag svaren genom att anteckna i nära anslutning till intervjuerna. När alla 
gruppintervjuer genomförts renskrev jag mina anteckningar. Först läste jag igenom alla intervju- och 
enkätsvar. Sedan delade jag in texten i meningsenheter. Dessa meningsenheter menar Hällgren 
Graneheim och Lundman (2008) kan beså av hela stycken eller enstaka ord eller meningar.  Därefter 
lyfte jag texten till en annan nivå (vad handlar det om?). Jag plockade bort alla individuella drag och 
sökte efter det gemensamma i informanternas beskrivningar, det vill säga att jag kondenserade 
meningsenheterna. Efter kondenseringen delade jag in texten i olika koder. Dessa koder beskrev 
kortfattat meningsenheternas innehåll. Nästa steg i min analys var att dela in koderna i kategorier 
som slutligen landade i olika teman.  De tre teman jag fann var mental upplevelse, kroppslig upplevelse samt 
kroppslig och mental upplevelse förenat. Karlsson (1995) menar att fenomenologin belyser att vi individer 
upplever situationer på olika sätt. I dessa upplevelser finns det gemensamma drag och det är dessa 
gemensamma drag man inom livsvärldsfenomenologin vill fånga. 

 
Urval�
Rapportens undersökningsgrupp bestod av 15 elever som gick det andra året på Barn- och 
Fritidsprogrammet på en gymnasieskola i en medelstor stad i norra Sverige. Två av deltagarna i 
undersökningsgruppen var pojkar och 13 av deltagarna i undersökningsgruppen var flickor. Eleverna 
läste vid projekttillfället den andra delen av kursen Idrott och Hälsa A. Den första delen av kursen 
läste eleverna i årskurs 1 för att eleverna annars inte skulle ha någon undervisning i idrottsämnet i 
årskurs 2 alls. Eleverna hade olika idrottsliga erfarenheter från ungdomsåren. Undersökningsgruppen 
var bekvämlighetsutvald utifrån ramfaktorer såsom lokaler, lektionstider etcetera. 

 
Etik�
Det finns riktlinjer som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen och det är forskarens 
ansvar att känna till och beakta dessa. Kärnan i forskningsetiken handlar om hur personer som 
medverkar i forskning, exempelvis genom att delta i en undersökningsgrupp, får behandlas. Olika 
kodexar har utvecklats för att ge forskaren riktlinjer för etiskt korrekt bemötande och agerande 
gentemot de individer som medverkar i forskningen. Dessa kodexar behandlar bemötandet före 
forskningens genomförande (information, samtycke), under forskningens genomförande 
(konsekvensanalys, riskbedömning) samt efter forskningens genomförande (publicering, förvaring av 
material) (Vetenskapsrådet, 2011). 

I processens datainsamling genom enkäten har jag värnat om anonymitet genom att individerna i 
urvalsgruppens identitet aldrig antecknats, det finns inte möjlighet att med vare sig namn eller 
nummer identifiera vem som svarat på vilken enkät. Jag har i efterhand numrerat enkäterna och 
refererar citat i resultatavsnittet till respektive elevs nummer. Materialet har behandlats och 
bearbetats konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2011). 
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Mitt projekt har till stor del handlat om att värna om individens anonymitet och integritet. Mina 
didaktiska val har grundats i bland annat etiska regler som Kroppsterapeuternas Yrkesförbund (2011) 
sammanställt för att genom normativa koder respektera urvalsgruppen i sammanhanget. De etiska 
reglerna handlar delvis om bemötande gentemot, i mitt fall, eleverna i form av respekt och icke 
särbehandling. Sanner (2002) skriver om vikten av att ge barn och ungdomar positiva erfarenheter 
från beröring, på samma sätt som ett barn kan ha svårt att ta emot beröring kan barnet också ha svårt 
att säga nej till beröring när de inte vill vara med om det. Jag har varit uppmärksam på att elever 
kanske hellre ger massage än tar emot massage. Jag har visat respekt till de elever som inte deltagit 
vid olika moment utan att ifrågasätta eller på något vis värdera eller döma dem och deras handling. 
Därför har jag erbjudit eleverna en alternativ aktivitet och inte ifrågasätt eleven i klassrummet för att 
undvika att eleven utsätts för eventuellt grupptryck från kamrater (Sanner, 2002). Jag har aldrig 
tvingat någon att göra någonting som hon eller han inte vill göra. Det gäller såväl massage, övningar i 
mindfulness, spänningsreglering som avslappning. Jag har tillåtit, utan att fråga eller kommentera, att 
någon avbrutit om övningen inte känts bra. Jag har givit varje individ gott om tid för att hitta 
sinnesnärvaro, eget tempo (Rudberg, 1994). 

 
Genomförande�av�utvecklingsarbete�
Vid fem tillfällen inledde jag lektionen i ämnet Idrott och hälsa med några minuters fokus på 
spänningsreglering och mental träning. Jag vägledde eleverna genom moment som till exempel 
övningar i spänningsreglering, avspänning, massage och mental närvaro. Momenten är valda utifrån 
vilka kunskaper jag anser är relevanta för informanternas livssituation som studerande ungdomar 
samt inför kommande vuxenliv. Nedan kommer jag redogöra för vad de respektive fem tillfällena 
innehöll. Momenten är planerade utifrån en progressiv ordning. Lektion 2-5 inleddes med en muntlig 
sammanfattning från föregående tillfälle och på samma sätt avslutade vi varje lektion med en muntlig 
sammanfattning av vad vi just gjort. Den muntliga sammanfattningen syftade till at styrka lärandet 
hos eleverna. Därefter genomfördes en gruppintervju för att samla in information till mitt projekt (se 
metodavsnittet). Den resterande tiden av lektionerna bestod av en rad olika aktiviteter som den 
ordinarie läraren planerat i början av terminen. Exempel på aktiviteter var skidåkning, styrketräning, 
bågskytte och bollspel. Dessa moment varierades av att jag fortsatte undervisningen utifrån den 
ordinarie lärarens ramar och att den ordinarie läraren, min handledare, undervisade eleverna.  
 
Lektion 1 – mental kroppsorientering, introduktion 
15 minuter introduktion till detta område i ämnesplanen, jag berättade om spänningsreglering och 
mental träning och relaterade till vardagssituationer för att skapa en grundförståelse för området. 
Genom Yerkes-Dodsons lag (se avsnittet Spänningsreglering och mental träning) diskuterade vi kring 
relationen mellan mental aktivering och prestation. Jag vägledde eleverna i urvalsgruppen genom en 
några minuter lång basövning i aktiv avspänning som syftade till att ge eleverna verktyg att uppleva 
vaken, medveten vila. Jag gav eleverna verktyg att lägga märke till och uppmärksamma kroppens 
position och känsla utan att värdera det som upplevdes; lägg märke till hur det känns och hur det är, 
precis så som det är just nu utan att försöka förändra eller värdera. Denna stund handlade om att 
vara här och nu (Rudberg, 1994).  
 
Lektion 2 – massageprogram 
Jag introducerade massage för eleverna och berättade vilka positiva effekter massage kan 
åstadkomma (ökad självkänsla, ökad kroppskännedom, goda studieresultat, ökad blodcirkulation, 
stärkt sammanhållning i gruppen, stresshantering och så vidare (Sanner, 2002)). Jag berättade om etik 
och respekt samt hygien i samband med massage och andra övningar. Massagesaga introducerades 
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till eleverna som de fick utföra på varandra. Jag visade ett kortare massageprogram på en av eleverna 
som de sedan fick göra på varandra. Massageprogrammet innehöll strykningar, axelknådningar 
etcetera. Detta gjordes med sänkt belysning och lugn musik. Under dessa massageövningar hade 
eleverna kläderna på. Jag utgick ifrån Sanners bok Massage för barn och ungdomar (2002) samt Thés 
bok Massage på 65 minuter (2000).  
 
Lektion 3 – spänning och avspänning 
Jag vägledde gruppen genom en klassisk avspänningsövning som syftade till att hitta ett läge där 
kroppen var avslappnad och samlad. Här gav jag så få instruktioner som möjligt och valde mina ord 
väl för att inte ge en bild av att det fanns rätt och fel sätt att utföra uppgiften på. Eleven skapade sig 
en egen uppfattning och arbetade utifrån sina förutsättningar. Uppgiften eller övningen handlade om 
att spänna en muskel i taget för att sedan slappna av. Fokus låg i  att vara ”här och nu”. Till denna 
lektion hämtade jag inspiration ifrån Rudberg (1994). 
 
Lektion 4 - mindfulness 
Jag introducerade begreppet mindfulness och dess innebörd. Vi diskuterade kring hantering av 
negativa tankar; att acceptera dem och sedan flytta tillbaka fokus till det man håller på med. Jag 
relaterade till plugg-situationer där gärna andra tankar kan komma och ”störa”. Vi pratade om 
sinnesnärvaro; medvetet närvarande i nuet. Mindfulness kan vara ett redskap till att lära sig att 
hantera det som händer i tankar, känslor och kropp i varje ögonblick. Jag utgick från Rudberg (1994; 
mindfulness.se). Vi avslutade med en sittande mindfulnessövning. 
 
Lektion 5 – övningsbank, sammanfattning 
Jag inledde detta tillfälle med att, som vanligt, sammanfatta det vi gjort vid tidigare tillfällen och knöt 
ihop säcken och relaterade till relevanta vardagssituationer samt ämnes- och kursplanen för Idrott 
och hälsa 1. Vi avslutade med en kortare massageövning där jag visade grepp och eleverna i gruppen 
härmade. De arbetade två och två och bytte uppgift efter halva tiden. Min avsikt var att ge eleverna 
en liten ”bank” av övningar som de enkelt och snabbt kan utföra på varandra i korridoren i väntan 
på en lektion, hemma framför tv:n eller precis före matteprovet för att finna sinnesnärvaro. Jag 
utgick från Thé (2000). Vi sammanfattade tillsammans vad vi gjort under dessa fem tillfällen. 
Eleverna svarade på min enkät, jag var närvarande för att svara på eventuella frågor och funderingar. 
 

Resultat�
Vid introduktionen av min valda didaktik mötte jag reaktioner från eleverna som suckar, någon 
himlade med ögonen en annan elev frågade om vi inte kunde spela fotboll istället. Trots den negativa 
inställningen valde samtliga elever att delta i övningarna i spänningsreglering och mental träning. 
Analyserna av enkätsvar och intervjusvar indikerar att övningarna upplevdes positivt. I följande del 
kommer jag redovisa resultaten kvalitativa och kvantitativa resultat var för sig. Avsnittet avslutas med 
en beskrivning av mina upplevelser. Jag har valt att redovisa citat från svar på de öppna frågorna 
vilka refereras till numrering av mina enkäter. 
 
Kvalitativa�resultat�
Vid analyserna hittade jag tre teman; mental upplevelse, kroppslig upplevelse och kroppslig och 
mental upplevelse förenat. Redovisningen utgår ifrån dessa tre teman. 

Eleverna visade att projektet gav dem kunskap om vad spänningsreglering och mental träning 
handlar om. Utifrån temat mental upplevelse beskrev eleverna mental träning och spänningsreglering 
genom kognitiva upplevelser och utveckling, bland annat att lära sig hantera negativa tankar. ”När du 
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pratar och vi blundar” (elev 6), ”Vara här och nu” (elev 6; elev 9),”Träna sina egna tankar så att man 
inte känner dåliga tankar lika mycket. Kunna skjuta undan de” (elev 11), ”Fokus på det man gör” 
(elev 13; elev 14; elev 7; elev 5; elev 4). Vid gruppintervjuerna beskrev eleverna sina upplevelser inom 
detta tema som: ”fokuserad”, ”uttråkad” och ”hantering av negativa tankar”.  

Ett annat tema benämns kroppslig upplevelse där eleverna beskrev att mental träning och 
spänningsreglering handlar om kroppsuppfattning och muskulär kunskap. ”Bli medveten om sin 
kropp” (elev 11) och ”Att vara medveten om sina muskler och kunna hantera dem” (elev 9). Vid 
gruppintervjuerna beskrev de sina upplevelser inom detta tema såsom: ”avslappnad”, ”lugn”, 
”rogivande”, ”sömnig”.  

Det tredje temat belyser kroppslig och mental upplevelse förenat där eleverna beskrev mental träning 
och spänningsreglering med en djupare förståelse där det kognitiva och muskulära sammanflätas till 
en enhet. ”Avslappning, sammanhållning” (elev 15), ”Fokus på idrotten” (elev 5). ”att kunna slappna 
av” (elev 13; elev 14) samt ”… att koncentrera sig, att samarbeta och fokusera” (elev 10). Vid 
gruppintervjuerna beskrev eleverna sina upplevelser inom detta tema med följande begrepp: 
”rastlös”, ”stresshantering” och ”rogivande i jobbiga situationer”. Intressant är att ingen elev beskrev 
mental träning och träning i spänningsreglering med någon negativ kommentar trots de negativa 
inställningarna som förekom vid introduktionen.  

Eleverna beskrev situationer när de kan använda kunskaper i spänningsreglering och mental 
träning i skolan. Situationer eleverna i urvalsgruppen beskrev som hör till temat mental upplevelse 
beskrevs enligt följande: ”skjuta undan stressiga tankar” (elev 11), ”när man ska koncentrera sig på 
något” (elev 5), ”Under prov, på lektioner där läraren inte är med, koncentrera sig och fokusera” 
(elev 1), ”när det är stressigt” (elev 13; elev 14; elev 7; elev 2) och ”Inför prov” (elev 4; elev 7). Till 
temat kroppslig upplevelse hör beskrivningar som ”på rasterna kan vi göra massage” (elev 6) och ”Vila 
kroppen när jag känner mig trött” (elev 11). Det tredje temat, kroppslig och mental upplevelse förenat, 
beskrevs som ”relationer med andra och avslappning” (elev 12), ”När det uppstår konflikter” (elev 
1), ”Alltid” (elev 9) samt ”När jag känner mig stressad” (elev 15; elev 7). Det är intressant att det 
även här inte förekom några negativa kommentarer eller svar. 

En elev summerade sina upplevelser på följande sätt: ”Jag tycker det har varit roligt, jag har lärt 
mig slappna av” (elev 2). En annan elev summerade sina upplevelser som ”Det var bra att ha det här, 
bra start på dagen” (elev 14). Dessa citat kan vara uttryck inom temat kroppslig och mental upplevelse 
förenat vilket tyder på en djupare förståelse inom området spänningsreglering och mental träning. 
Detta kan med hjälp av Yerke-Dodsons lag tydas som att eleverna har fått verktyg till att uppnå 
maximal prestation inför ett moment samt att de har upplevt och fått en känsla för att vara ett med 
kroppen, uppleva sin levda kropp. 
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Kvantitativa�resultat�
Analyserna av enkätsvaren pekar på att spänningsreglering hade positiv påverkan på flertalet variabler 
som ingick i enkäten (figur 2). En elev ansåg att prestationen påverkades negativt efter träning i 
spänningsreglering. 

 

 
Även mental träning påverkade positivt flertalet variabler (figur 3). En majoritet visar att mental 
träning har positiv påverkan på fokus under resten av lektionen. Om elevernas upplevelse av fokus 
på lektionen efter träning i spänningsreglering och mental träning jämförs kan de tydas som att fler 
elever upplevde positiv påverkan. En elev upplevde negativ påverkan på fokus efter mental träning 
(se figur 3). 
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Figur 4 visar frekvensen över vilka känslor som eleverna ansåg sig identifiera efter 
avslappningsövningar. Flera alternativ kunde fyllas i. Figur 5 visar frekvensen över vilka känslor som 
eleverna ansåg sig identifiera efter massageövningar. Flera alternativ kunde fyllas i. Resultaten kan 
tolkas som att eleverna upplevde positiva känslor efter såväl massageövningar som 
avslappningsövningar. Känslor som irriterad, ledsen, splittrad och stressad förekom inte hos eleverna 
efter varken massage- eller avslappningsövningar. 

 
 
Mina�upplevelser�
Min valda didaktik gjorde att elevernas attityder och beteenden tenderade att förändras allt eftersom 
lektionerna fortlöpte, detta framkom i diskussion med min handledare. Eleverna tenderade att 
förändra beteende gällande sammanhållning, fokus och kroppsuppfattning. Inte minst visade det sig 
genom ett, för klassen ovanligt, lugn och en djup koncentration i momentet bågskytte. I diskussion 
med handledaren kom vi fram till att eleverna lyssnade bättre på lärarens instruktioner. I anknytning 
till didaktikens progression anser jag att elevernas kunskap och insikt kring spänningsreglering och 
mental träning ökade. Det märkte jag genom iakttagelser från såväl min som min handledares sida 
genom stämningen och koncentrationen som tilltog i klassrummet vid mina moment. Även 
gruppintervjuerna efter varje genomfört moment påvisade en ökad förståelse hos eleverna i 
undersökningsgruppen. En förståelse för ämnesplanens kunskapsområden blev större när kunskapen 
fick relevans till vardagslivet så som den var just då samt till kommande vuxen- och arbetsliv där 
paralleller drogs till exempelvis prestationskrävande situationer. Genom att diskutera och reflektera 
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med min handledare har vi tillsammans konstruktivt utvecklat ökad förståelse och ökad kunskap 
inom området spänningsreglering och mental träning samt vilken/-a påverkan ökad kunskap inom 
detta kan generera individen. Handledaren har gett mig möjlighet att vidga mina vyer och se fenomen 
ur olika perspektiv och nya synvinklar.  

Parallellt med min kunskapsutveckling inom området spänningsreglering och mental träning har 
jag genom detta projekt utvecklat min ledarroll. Jag har fortsatt utvecklat min förmåga att behandla 
andra individer med respekt även då jag inte instämmer med deras åsikter och att vara tydlig och 
rättvis på ett trevligt sätt utan att för den delen förlora elevernas förtroende för mig som 
undervisande lärare. Genom diskussion och reflektion har jag och handledaren diskuterat kring 
ledarstilar såsom aktiv kontra passiv ledare. Vi har resonerat kring vad en sund balans är mellan 
arbetsliv, privatliv, deltagande ledarstil samt passiv ledarstil. Att vara idrottslärare är trots allt ett yrke 
som är fysiskt påfrestande i ur och skur med olika påverkansfaktorer, som till exempel hög ljudnivå, 
som spelar in och påverkar arbetsmiljön. 

Det har varit givande och inspirerande för mig att ha en kontinuerlig och levande diskussion 
med såväl handledare som andra arbetskamrater på den aktuella skolan. Mina färska nya kunskaper 
interagerat med deras erfarenheter och kunskaper har genererat intressanta didaktiska diskussioner. 
Diskussionerna har också gett mig nya intressanta perspektiv på yrket i sig som professionell 
livsstilsinspiratör.  
 

Diskussion�
�
Metoddiskussion�
Det finns olika sätt att genomföra forskning på. Jag har använt aktionsforskningsansats vilken tagit 
fram en verklighetsnära bild av ett sammanhang. Aktionsforskning som metod gav möjlighet att delta 
i forskningsprocessen och uppleva fenomen med urvalsgruppen i sitt sammanhang och samtidigt 
uppleva situationen utifrån genom att studera fenomen i sammanhanget vid sidan av (Tiller, 2009). 
Aktionsforskningsprojekt ger alltså möjlighet att utveckla en förståelse för de påverkansfaktorer som 
samspelar och skapar komplexa mönster i gruppen. Det ger ett bra utgångsläge till att hitta lämpliga 
metoder för att förändra dessa mönster (Riel, 2007). 

Tiller (2009) menar att kritik kan riktas mot aktionsforskning som metod genom att forskaren 
inte kan ”gömma sig bakom sina skrivbord med argumentet att forskningen ska vara värderingsfri 
och neutral.” (s. 53). Författaren hävdar att den som deltar i en forskningsprocess genom 
aktionsforskning har tagit ställning. Tiller skriver vidare ”En kritik är att aktionsforskningen i princip 
inte kan vara vetenskap, eftersom man ingriper och förändrar det man studerar.” (s. 54). Jag 
instämmer till viss del i resonemanget men vill hävda att aktionsforskning som metod istället öppnar 
nya dörrar för möjligheten att uppleva fenomen och situationer i sitt rätta sammanhang. Jag anser att 
forskaren inte får samma perspektiv som observatör på läktaren som aktiv på spelplanen. Detta bör 
dock beaktas i forskningsprocessen samt när resonemang och slutsatser växer fram.  

Eftersom jag har en urvalsgrupp som är begränsad till 15 elever kan jag inte generalisera de 
kvantitativa enkätsvaren mer än till populationen elever i årskurs två på gymnasiet, dvs. min 
urvalsgrupp. Om urvalsgruppen hade varit större hade det funnits möjlighet att generalisera 
resultaten till populationen. Inom fenomenologin menar man att det finns gemensamma svar hos alla 
individer. Det innebär att resultaten från den kvalitativa delen rimligen är relevanta för hela 
populationen. Det kan vara så att jag inte har lyckats fånga kärnan i det jag studerat och att min 
förförståelse har påverkat resultaten.  

En av fördelarna med att använda sig av enkät som metod är tidsperspektivet; många elever 
svarar samtidigt på frågorna. En brist i min enkätstudie kan vara att detta ämnesområde rör svåra 
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begrepp, det vill säga att orden i sig är komplicerade att förstå och hålla isär. Därför kan tiden som 
jag undervisat eleverna ha varit för kort.  

Tidsramen för mitt projekt har varit för kort för att göra ett stort utvecklingsarbete över tid och 
jag anser att detta område bör vidare studeras. Då kan även en större urvalsgrupp medverka i 
projektet vilket kan göra att resultaten kan generaliseras till en större population. Eleverna kom till 
min undervisning med olika erfarenheter och kunskaper inom ämnesområdet. Varje individ har olika 
sätt och kriterier för att lära nya saker. Här finns tiden med som en faktor där individer behöver olika 
mycket tid för att lära vilket kan ha påverkat utfallet; alla kanske inte fick tillräckligt med tid för att 
lära och uppleva vilket i sin tur kan ha hindrat. Det vore intressant att göra en baslinjemätning vid ett 
liknande projekt som följs av ett genomförande av aktivitet och avslutas med en ytterligare mätning 
för att studera effekten av interventionen. 

 
Resultatdiskussion�
Mode- och bantningsindustrin är påverkansfaktorer på individens välbefinnande (Annerstedt, 2001) 
och media har en betydande roll i samhället (Giddens, 2007). Det går i linje med mina erfarenheter 
och kan utgöra en stor del av individens, i detta fall elevens, levda kropp utifrån samhällskontext och 
verklighetsuppfattning. Det är viktigt att jag i min undervisning eftersträvar att ge eleverna verktyg att 
utveckla sin levda kropp och relaterar det till ämnesplanen som lyfter fram kunskap där konsekvenser 
olika kroppsideal kan medföra (Skolverket, 2011). Med utgångspunkt i resultaten och mina 
erfarenheter i detta projekt anser jag att mental träning är en metod för att öka kunskapen och 
kännedomen om kroppen som helhet; att vara ett med den levda kroppen och att lära sig att hantera 
tankar som kan ha negativa konsekvenser, till exempel utifrån kroppsideal som media förmedlar. 
Detta är alltså en metod för att rusta eleven inför framtiden och kanske en metod för att minska mot 
den ohälsa som råder, främst hos flickor i årskurs nio (Socialstyrelsen, 2009a). Mina erfarenheter 
utifrån projektet visar att det emellanåt handlar om att våga släppa kontrollen om det som händer 
runtomkring när jag blundar och gör mina mentala övningar, att våga vara den jag är precis så som 
det är just nu. En individ som har bristande självkänsla kan möta höga hinder i denna process som 
måste övervinnas innan individen vågar släppa kontrollen kring det som sker runtomkring. Kanske 
kan några elever ha upplevt ett obehag i att ligga på rygg och därmed få känslan av underordning och 
osäkerhet. Resultaten pekar på att övning inom spänningsreglering och mental träning bidrar till ökad 
självkänsla. 

Enligt NU-03 (Skolverket, 2003) hamnar som tidigare nämnts momentet avslappning långt ner 
på listan över de aktiviteter som idrottslärarna själva anser är de viktigaste momenten i deras 
undervisning. Jag anser det viktigt och modigt att som undervisande lärare i ämnet Idrott och hälsa 
våga bryta trenden och utmana normer och traditioner i val av moment i undervisningen. Kanske får 
jag som lärare kämpa för att vinna elevers förtroende och tillit när de är ovana att arbeta med 
spänningsreglering och mental träning. Som studier visar (Stambej & Wågström, 2003; 
Vårdförbundet, 2007; SOU, 2006) anser jag att det är värt att som lärare kämpa med dessa moment 
och aktiviteter för att nå positiva resultat hos eleverna. 

Som jag nämnt har mental träning och spänningsreglering använts som metod bland annat för 
att öka prestations- och koncentrationsförmågan, uppnå den optimala stressnivån för en aktivitet, 
öka motivationen och så vidare (Uneståhl, 1986). Erfarenheter från min egen skolgång handlar om 
att denna typ av övningar praktiserades i slutet av idrottslektionen. Mitt aktionsforskningsprojekt 
syftade till att undersöka om träning i spänningsreglering och mental träning i början av lektionen i 
ämnet Idrott och hälsa 1 för gymnasieskolan gav positiv effekt vad gäller fokus under resten av 
lektionen. Det tycks som om att så är fallet; fokus under resten av lektionen påverkas positivt av 
träning i dessa moment. Detta går i linje med Yerke-Dodsons (Lindqvist, 2003) lag att det finns en 
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relation mellan mental aktivering och prestation. Det är svårt att veta vilken eller vilka aktiviteter eller 
moment som bättre eller sämre påverkat och utvecklat elevernas kunskaper om spänningsreglering 
och mental träning som ett centralt element i ämnesplanen. Det blir i sin tur svårt att bedöma vilken 
eller vilka metoder som lett fram till att fokus har ökat under lektionen efter övning i 
spänningsreglering och/eller mental träning. Kanske är det en kombination av aktiviteter inom 
ämnesområdet som bidragit till ökad kunskap hos eleverna vilken de också kunde tillämpa i olika 
grad. Kanske var det elevernas vilja till att utöka sin levda kropp som bidrog till kunskapen. Det kan 
diskuteras om val av aktiviteter och moment påverkat min undervisning och dess resultat. Det kan 
diskuteras om aktiviteten efter detta moment påverkar utfallet. Som nämnt tidigare vart påverkan 
påtaglig i momentet bågskytte som kräver koncentration, mental närvaro och precision. Kanske är 
detta en metod som ger särskilt positivt utslag när aktiviteten efter kräver just koncentration och 
precision.  

Undervisning i spänningsreglering och mental träning kan vara svårt för eleverna att ta till sig på 
grund av att de inte är vana att tänka utifrån dessa perspektiv, de har ingen erfarenhet av liknande 
aktiviteter vilket går i linje med handledarens konstaterande; eleverna i undersökningsgruppen är 
ovana att tänka och handla utifrån dessa nya ramar. Det går också i linje med vilka moment lärare 
undervisar i ämnet Idrott och hälsa (Skolverket, 2003). Vilken påverkan hade iså fall det på utfallet? 
En faktor som också bör beaktas är att alla elever kanske inte vill lära sig detta och inte är beredda att 
vidga sina vyer åt detta håll. Det tror jag kan handla om olika livserfarenheter och hur öppen en 
individ är för förändring och olika nya saker. Det kan handla om bristande självkänsla och bristande 
självförtroende där individen inte vågar slappna av och kanske tappa kontrollen över ”nuet” och 
släppa det som händer runtomkring. Tankar om vad andra tycker och tänker om valda moment kan 
också spela in; om jag känner mig osäker är det lättare att slippa undan och spela cool för att inte 
riskera att visa mig svag inför mina kompisar. Detta i sig kan bli ett hinder för individens läroprocess. 

Eleverna hade varierade förkunskaper inom spänningsreglering och mental träning vilket gjorde 
att jag i min undervisning använde basala övningar. Undervisningen hade en varierad utformning 
med möjlighet för varje individ i urvalsgruppen att utmana sig och testa sina gränser utifrån 
förutsättningar, kunskaper och viljor. Resultaten visar att en elev ansåg sig uttråkad efter 
massageövningarna och två elever ansåg sig uttråkade efter avslappningsövningarna vilket kan bero 
på tidigare erfarenheter av träning i nya moment som kan anses svåra och diffusa. Endast tre elever 
relaterade ordet uttråkad till min valda didaktik. De reaktioner som jag fick när eleverna blev 
informerade om vilka moment jag skulle undervisa i handlade om suckar, ”åh, nej”, ”va trist”, ”vad 
är detta för hokuspokus?”, ”kan vi inte få spela fotboll?” Därför gläder det mig att eleverna var 
positiva efter att ha prövat på aktiviteterna. Resultatens utformning anser jag pekar på olika typer av 
kunskap som eleverna erhållit utifrån mitt projekt. Vissa elever har svarat på ett sådant sätt som visar 
fördjupad förståelse för ämnesområdet. Elev 1 förklarar att kunskaper som fås ur mental träning kan 
användas när det uppstår konflikter. Detta tycker jag visar på en ökad kunskap, förståelse och 
förtrogenhet i och med att eleven kan tillämpa kunskapen i olika situationer. Elev 6 svarade på frågan 
om när spänningsreglering kan tillämpas i skolan; ”på rasterna kan vi göra massage”. Denna 
kommentar anser jag pekar på att eleven har erhållit faktakunskap och kanske tagit mig direkt på 
orden i min undervisning. Till skillnad från elev 1 antyder svaret att elev 6 inte fått en fördjupad 
kunskap inom området. Kanske beror det på att min valda didaktik inte nådde fram till elev 6, kanske 
berodde det på frågans utformning. 

Jag har i mitt projekt haft såväl ett holistiskt som individualistiskt perspektiv när jag studerat 
situationer och fenomen hos eleverna. Jag ser en problematik i att samhällskontexten ser ut som den 
gör. Till exempel kan jag visualisera detta genom; ska jag som individ se till att lyckas med mitt 
fotbollslag med stark gemenskap och laganda, eller ska jag lyckas som individuell fotbollsspelare och 
sikta mot toppen genom en individuell karriär?  Jag relaterar detta till den samhällskontext vi lever i 



98

idag som både präglas av det individualistiska och det sociala. Här finner jag en problematik i att som 
lärare och medmänniska socialisera barn in i samhället; hur ser samhället egentligen ut idag? Är det 
de normativa koderna i samhället som jag ska betona i undervisningen eller är det kritiskt tänkande 
som ska betonas? Vilka verktyg är viktiga i mitt val av didaktik ur ett långt perspektiv där lära-för-
livet finns som en utgångspunkt?   

Jag anser att det finns ett samband mellan de resultat jag erhållit från min enkätstudie och de 
resultat jag erhållit från mina gruppintervjuer. De ord som eleverna använde i intervjuerna 
stämmer överens med de ord som lyftes fram i enkäten. Mitt aktionsforskningsprojekt indikerar 
att spänningsreglering och mental träning påverkar elevernas fokus i undervisningen. Det är 
nödvändigt med ökad systematisk kunskap inom området. Praktiken behöver empiriskt baserade 
modeller och metoder.  
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Målmedveten�undervisning�och�motivation�i�rörligt�friluftsliv�
 
Christofer�Lind�
 
Abstrakt�
Syftet med aktionsforskningsprojektet var att studera hur elevers motivation till friluftsliv påverkas genom 
målmedveten undervisning i rörligt friluftsliv. Studien har genomförts kvalitativt med fokusgruppsintervjuer. Antalet 
deltagare i aktionsforskningsprojektet var sex elever från en årskurs sju i högstadiet.  Mindmap användes för 
lektionsplanering samt för uppnående av syftet med målmedveten undervisning gentemot eleverna. 
Aktionsforskningsprojektet pågick i tre lektionspass varav det första utfördes teoretiskt inomhus där bland annat en 
mindmap gjordes tillsammans. De två andra lektionspassen utfördes utomhus och fokuserade bland annat på 
tältuppslagning, matlagning och orientering med kompass. McClellands motivationsteori har använts som teoretisk 
ram och utgångspunkt för utformning av undervisningen samt för att se hur elevernas motivation påverkats gentemot 
rörligt friluftsliv. Samtliga elever upplevde att de överlag var nöjda med sina prestationer, men att de inte hade kunnat 
påverka undervisningen som de önskat, samtidigt som eleverna hade förhållandevis svårt att komma på vad de hade 
önskat göra annorlunda. Endast en elev upplevde rörligt friluftsliv och friluftsliv i allmänhet som positivt. Samtliga 
elever upplevde att det första lektionspasset som bedrevs teoretiskt, gjorde dem omotiverade. De två andra 
lektionspassen som bedrevs utomhus, upplevdes däremot positivt till största del. Eleverna poängterade tidigare 
erfarenheter och uppväxt som den största anledningen om rörligt friluftsliv och friluftsliv i allmänhet är något för 
individen eller inte. Uppfyllandet av McClellands motivationsteori, kan leda till ökad motivation i utförandet av 
rörligt friluftsliv. Dock representerar förändring av elevernas tidigare erfarenheter eller habitus, den stora utmaningen 
för att skapa långsiktigt hållbar motivation till rörligt friluftsliv och friluftsliv i allmänhet.  
 
Inledning��
Motionsutövande ser inte idag ut som det gjorde förut. I och med teknologiska framsteg har våra liv 
blivit alltmer stillasittande och inte minst mindre fysiskt mödosamt. Engström (2010) menar att 
forskning visar på att stillasittande liv har drastiskt negativa konsekvenser för vår hälsa. Fysisk 
aktivitet som utövas på fritiden skall istället komplettera den mindre fysiskt krävande vardagen. 
Engström (2010) menar vidare att de som uppskattar friluftsliv är benägna att fortsätta motionera i 
senare ålder. I styrdokumenten för ämnet idrott och hälsa får friluftsliv allt större betydelse. Men hur 
skall det fortlöpande arbetet med friluftsliv utföras i idrott och hälsa samt hur skall eleverna kunna 
motiveras att lära sig uppskatta friluftsliv? Detta aktionsforskningsprojekt syftar till att undersöka 
dessa olika faktorer och se hur målmedveten undervisning för det rörliga friluftslivet kan se ut.  

Ahlström (2001) menar att rörligt friluftsliv kan definieras som friluftsliv i relativt orörd natur, 
där naturupplevelsen och det ursprungliga i natur och landskapsbild, fungerar som en grundläggande 
förutsättning. Det rörliga friluftslivet skulle då inte heller vara anläggningsbundet. Denna definition 
på rörligt friluftsliv delas dock inte av alla och det är svårt att ge en tydlig definition, då begreppet 
använts flitigt i olika sammanhang och med varierad innebörd (Ahlström, 2001). Frågan man kan 
ställa sig är därför om det skulle vara en fördel att endast använda friluftsliv som begrepp? 
Problematiken ligger dock i att friluftsliv kan innefatta och utesluta en mängd olika aktiviteter för 
individen. Detta skulle riskera att förvirra läsaren och skapa avgränsningsproblem i 
aktionsforskningsprojektet. Backman (2007) menar att friluftsliv till skillnad mot vad många tror, inte 
är ett homogent begrepp. Problematiken ligger i att det är svårt att bestämma vem som skulle ha 
rätten att utforma en slutgiltig definition. Anledningen till att rörligt friluftsliv som begrepp använts i 
detta aktionsforskningsprojekt, beror således på definitions- och avgränsningsproblematiken, i 
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begreppet friluftsliv. Vidare upplever jag att beskrivningen som ges av rörligt friluftsliv enligt 
Ahlström (2001), representerar vad jag själv anser att begreppet kan betyda. Rörligt friluftsliv som 
begrepp bör således inte betraktas ett optimalt begrepp för all form av specifik avgränsning av 
friluftsliv. Istället får rörligt friluftsliv betraktas som ett försök att i detta aktionsforskningsprojekt 
hitta en definitionsmässig grund och avgränsning, gentemot friluftsliv som begrepp. Emellertid 
ställdes frågan om friluftsaktiviteter kunde användas som avgränsningsbegrepp för friluftsliv. Sörlin 
& Sandell (2000) menar att friluftsaktiviteter bland annat kan vara simning, skidåkning, 
skridskoåkning och kälkåkning. Dock anges inte att friluftsaktiviteter skall genomföras i orörd natur 
eller utan behov av fasta anläggningar. På grund av detta valdes rörligt friluftsliv framför 
friluftsaktiviteter som utgångsbegrepp.   
 

Bakgrund��

Tidigare�forskning�
Engström (2010) har gjort en nästan 40 år lång uppföljningsstudie av 2000 flickor och pojkars 
motionsvanor. Denna studie visade att intresse för friluftsliv var starkt kopplat till benägenheten att 
utöva motion senare i livet. Inom skolan har friluftsliv ofta haft en särskild ställning genom 
utförandet av speciella friluftsdagar. Annerstedt (1989) lyfter friluftsdagarnas ställning i idrott och 
hälsas historia. Skolarbetet ansågs på 1920-talet alltför ansträngande och därför infördes minst 15 
och max 20 hela dagar friluftsverksamhet per läsår. Denna avsatta tid för friluftsdagar har efterhand 
minskat till att idag vara helt beroende på varje enskild skolas initiativ. Svenning (2001) skriver att 
sedan införandet av Lpo-94 och avregleringen av friluftsdagarna har en successiv minskning skett 
genom hela skolväsendet, vilket påverkar friluftutövandet i skolan.  Stråhlman (2007) menar att antal 
hela friluftsdagar per år endast uppgår till 3.2 i medelvärde.     

Det går således att se en tydlig minskning av friluftsverksamhet i skolan i ett rent historiskt 
perspektiv. Samtidigt som Skolverket (2010) i kursplanen för idrott och hälsa lyfter friluftsliv som en 
av tre huvudrubriker under centralt innehåll. Det friluftsmässiga innehållet skall bland annat beröra 
orientering i okända miljöer, planering och genomförande av olika friluftsaktiviteter, kulturella 
traditioner i friluftsliv och kunskaper om allemansrätten. Vidare finns det i kunskapskraven för 
ämnet en tydlig poängtering av friluftslivets vikt genom att majoriteten av det som nämns om 
friluftsliv under centralt innehåll också lyfts under kunskapskraven (Skolverket, 2010).   

I och med minskningen av friluftslivsutövande i skolans organisation faller en större del på 
ämnet idrott och hälsa att i det fortlöpande arbetet undervisa i friluftsliv. Att fortlöpande undervisa i 
friluftsliv är dock inte oproblematiskt. Al-Abdi (1987) skriver att ekonomiska och organisatoriska 
ramar medför problem i friluftsundervisning. Samtidigt som problem med ekonomiska anslag, 
tidsfaktorer är andra vanliga problem. Vidare menar Al-Abdi (1987) att tidsfaktorer, 
transportproblem, väder, schema och ämnespåverkan kan skapa svårigheter.  Skolans geografiska 
läge anges även som en svårighet för friluftsliv. Samtidigt menar Eriksson (1996) att nästan samtliga 
skolor anger att man har omedelbar eller acceptabel närhet till friluftsterräng. Detta oavsett om man 
talar om landsbygdsskolor eller stadsskolor. Samtidigt visar forskning att friluftsliv i större 
utsträckning bedrivs på landsbygdsskolor än i stadsskolor. Mattson (1994) att endast 12 % av 
landsbygdselever anger att man sällan eller aldrig ägnar sig åt friluftsliv. Motsvarande siffra för 
storstadselever är att 41 % sällan eller aldrig ägnar sig åt friluftsliv. Således kan man här misstänka 
fler anledningar till valet av att undervisa eller inte undervisa i friluftsliv. Anledningar som hitintills 
har förklarats genom utformningen av skolans etablissemang. Men kan det vara så att det finns andra 
faktorer som har mindre att göra med vad skolan ägnar eller har ägnat sig åt? En påverkansfaktor för 
friluftsundervisning går att finna i begreppet habitus. Engström (2010) menar att det som är styrande 
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för individens föreställningar, förmågor och handlingar är både de tidigare och samlade 
erfarenheterna. Denna beskrivning kan på ett lättbegripligt sätt förklara habitus. Samtidigt menar 
Engström (2010) att begreppet habitus har en djupare innebörd vilket förklaras på följande sätt:  
 

Habitus ska förstås som det system av i kroppen och sinnet inpräglade vanor och dispositioner, de för givet 
tagna preferenser, som verkar bestämmande på hur individen handlar, tänker, uppfattar och värderar sin 
omvärld. (Engström, 2010, s. 43)  

 
Habitus kan således fungera som ett system av förfoganden som gör att människor kan orientera sig i 
omgivningen. Begreppet kan även bidra till att göra omgivningen begriplig samt för att överväga och 
agera i nya situationer.  

Engström (2010) menar att om man skall förstå valet av bland annat kroppsutövningsaktiviteter 
hos en individ, måste man ta hänsyn till den sociala status och kroppsutövningskultur som omger 
denna person. Med detta som utgångspunkt avsett individers motivation gentemot friluftsliv, borde 
individer som har en hög social status och som omges av friluftsutövningskultur ha större 
benägenhet att känna sig motiverade av friluftsliv. Precis som individer som har en låg social status 
och omges av en icke friluftslivsutövande kultur känna sig mindre motiverade av friluftsliv. Backman 
(2007) menar att en individs smak för exempelvis en aktivitet, uttrycker personens habitus. Vilken 
smak man har för olika aktiviteter skapas främst i barndomen men kan även, fast det är svårare, 
ändras i vuxen ålder. Huruvida friluftsliv kan vara något för alla besvaras av att individen ofta är 
omedveten om vad som är undantaget och vad som ingår i våra alternativ. Omedvetenheten är 
baserad på den smak individen har och som i sin tur genereras av habitus.   
 
Teoretisk�ram�
Som teoretisk ram inom detta aktionsforskningsprojekt kommer McClellands motivationsteori, även 
kallad förvärvade behovsteorin, att användas. Den teoretiska ramen kommer att användas i 
utformningen av undervisningen, för att se hur elevernas motivation påverkas.  McClelland (1987) 
menar att mänsklig motivation kan delas in i en uppsättning grundläggande behov. Genom sina 
studier uppmärksammade han att 80 procent av daglig mental aktivitet kunde relateras till tre motiv 
av social karaktär. De tre sociala behoven tjänar alltså som de vanligaste motiven för motivation i 
vardagen. De tre sociala behoven för motivation är: behov av prestation, tillhörighet och makt. 
Behovet prestation står för viljan att åstadkomma något i relation till bestämda normer. 
Prestationsbehovet kan likväl representeras av behovet att sträva efter att lyckas eller överskrida 
något. Behovet av tillhörighet representeras för individen av att ha vänliga och nära relationer. 
Maktbehovet handlar om att få andra individer att göra något som de annars inte hade gjort.  

McClelland (1987) kom även fram till att behoven av säkerhet och vårdande var legitimerande 
motivationsfaktorer. Samtidigt hävdade McClelland att säkerhet och vårdande i de flesta 
västerländska samhällen, upptar mycket liten tid. Vilket gör att de som motiv för motivation, kan 
ignoreras till stor utsträckning.  

De tre sociala motiven för motivation har olika stor funktion hos olika individer enligt 
McClelland (1987). Dock har alla individer samma tre grundläggande motiv för motivation, men att 
vissa behov stimulerar en del mer än andra. Graden av hur mycket av respektive motiv som gör 
individen motiverad, resulterar i en unik blandning som en individ dess personlighet. Beroende på 
fördelningen av motiv för motivation har olika individer olika styrkor och svagheter. Dessa styrkor 
och svagheter visar sig i sin tur i olika situationer där individen tenderar att rikta sin uppmärksamhet 
till det som den gör bäst. 
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Syfte��
Syftet är att studera hur elevers motivation till rörligt friluftsliv och friluftsliv i allmänhet, påverkas 
genom målmedveten undervisning i rörligt friluftsliv.  
 
Frågeställningar�

� Hur påverkas elevernas motivation till rörligt friluftsliv? 
� Vilken roll spelar tidigare erfarenheter för att eleverna skall uppskatta rörligt friluftsliv och 

friluftsliv i allmänhet?  
� Hur kan det fortlöpande arbetet med den rörliga friluftslivsundervisningen se ut i idrott och 

hälsa samt vilka hinder och möjligheter finns för den rörliga friluftsundervisningen?  
 
Metod�
 
Aktionsforskningsprojekt�
Denna studie är ett aktionsforskningsprojekt, vilket innebär att jag som aktionsforskare forskar 
tillsammans med aktörerna i praktiken. Tiller (2009) menar att en viktig grund för aktionsforskning är 
att resultatet kommer till användande för aktörerna i praktiken. På grund av detta bedrivs denna 
studie i samverkan med aktörerna, som i detta fall är lärarna på skolan där projektet utförs. Tiller 
(2009) hävdar att aktionsforskning ingriper och förändrar det man studerar vilket innebär att man 
bland annat sätter likgiltighetstecken mellan deltagande och observation. Vilket innebär att 
aktionsforskning inte kan vara värderingsfri eftersom deltagarna tar ställning. Tiller (2009) menar 
vidare att aktionsforskningen har som mål att frigöra människor. Målet blir således att bistå 
deltagarna med att utforska sin egen situation för att kunna förändra den. Samtidigt som deltagarna 
skall bistås med att förändra sin situation för att kunna utforska den.   
 
Genomförande�
Aktionsforskningsprojektet utfördes under tre lektionstillfällen med sex elever från en årskurs sju på 
högstadiet i en storstadsskola. Under det första passet introducerades friluftsliv teoretiskt, med fokus 
på det rörliga friluftslivet. Det andra lektionstillfället handlade i huvudsak om matlagning i naturen. 
Det avslutande lektionstillfället handlade om lägerplatsens betydelse med fokus på resning av tält.  
Efter de tre lektionstillfällena intervjuades eleverna i grupper om tre, för att ta reda på hur deras 
motivation förhöll sig gentemot det rörliga friluftslivet. Genomgripande för hela undervisningen var 
bruket av mindmap med koppling till aktuella styrdokument från Skolverket (2010). 
 
Urval�
Ursprungligen fanns en tanke i aktionsforskningsprojektet att välja ut omotiverade individer 
gentemot innehållet som projektet skulle belysa. Dessa planer misslyckades dock efter upprepade 
försök att finna deltagare som kunde tänka sig att ställa upp. De tänkta planerna för urvalet fick 
ändras till att slumpvis välja ut deltagare från den enda klassen som fanns tillgänglig vid tillfället för 
aktionsforskningsprojektet. Dock visade det sig svårt att slumpmässigt välja ut elever från denna 
klass då ytterst få kunde tänka sig att vara med. Slutgiltigt blev det således de elever som kunde tänka 
sig att ställa upp, som valdes ut att delta. Den största faktorn som påverkat urvalet för detta 
aktionsforskningsprojekt är således ramfaktorer, mer specifikt tillgång till högstadieklass och vilja av 
eleverna att delta. Grundtanken var att sex elever skulle delta i projektet, vilket också överensstämde 
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med antal elever som kunde tänka sig vara med. Fördelningen mellan kön var fyra pojkar och två 
flickor. Anledningen till att en högstadieklass valdes var för att jag studerar till lärare i idrott och hälsa 
för högstadieundervisning.      
 
Undersökningsmetoder�
 
Gruppintervju��
Eleverna som deltog i aktionsforskningsprojektet intervjuades i grupp om tre och tre i fokusgrupper. 
Wibeck (2000) menar att fokusgrupper är en metod som används för studera bland annat 
människors föreställningar eller kunskaper i ett givet ämne. Fokusgruppintervjuer har gentemot 
individuella intervjuer fördelen att analysen i sin helhet skapas av gruppen. Detta gör att deltagarna 
successivt kan resonera sig fram till olika idéer och åsikter. Möjligheten till prövning och 
omformulering blir även större. Nackdelen med fokusgruppintervjuer enligt Wibeck (2000) är att 
analysen och förståelsen av resultatet kan bli svårare att tolka är med enskilda intervjuer. För att 
underlätta anteckning av fokusgruppintervjun spelades den in med diktafon. Genom bruket av 
diktafon var det lättare att slappna och fokusera på gruppdynamiken i vetskap om att det som 
nämndes antecknades automatiskt. 

Upplägget på fokusgruppintervjun förhöll sig relativt strukturerad. Wibeck (2000) menar att man 
kan göra en distinktion mellan strukturerade och ostrukturerade fokusgruppintervjuer. En relativt 
strukturerad intervju medför att intervjuaren eller moderatorn styr interaktionen relativt mycket inom 
fokusgruppen. Denna strukturering valdes eftersom de deltagande eleverna hade förhållandevis svårt 
att hålla sig till det tänkta ämnet redan under lektionspassen för aktionsforskningen. Det kan 
samtidigt vara en nackdel med att ha för strukturerade gruppintervjuer. Wibeck (2000) hävdar att 
risken finns att moderatorns åsikter vid hög grad av strukturering riskerar att föras över på 
deltagarna. Samtidigt kände jag att det inte gick att ge den graden av frihet och ansvar som krävdes 
för en ostrukturerad fokusgruppintervju. Söderström (2006) menar att elever som har svårigheter att 
ta ansvar för sitt lärande ofta drabbas av att deras möjlighet till inflytande och frihet dras in. Vidare 
finns nackdelar med att styra upp samtalet på ett alltför strukturerat och lydnadsmässigt sätt för 
medbestämmandet och dialogen. Normell (2008) menar att det blir mindre medbestämmande och 
samtal när fokus förskjuts från ansvar till lydnad.  

Wibeck (2000) menar att ett problem med fokusgruppintervjuer är att risken finns att inte alla får 
komma till tals. För att undvika detta är det en fördel om moderatorn ställer direkta frågor till 
individer som får en mer tillbakadragen position fokusgruppintervjun. 

Patel & Davidson (2003) menar att man aldrig kan utforma färdiga svarsalternativ för intervjuer 
eftersom syftet är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheter kring exempelvis en 
individs åsikter. På grund av detta utformades intervjufrågorna på ett sätt som medförde att 
respondenten fritt kunde utrycka sina åsikter. Vidare poängterade jag som intervjuare att 
respondenterna kunde känna sig fria att svara med egna ord utan att vara bundna till i förväg 
uträknade svar.  

Viktigt i utformningen av intervjufrågorna var att de återspeglade det vi sysslat med under 
lektionspassen. Därför användes aktuella styrdokument från Skolverket (2010) som utgångspunkt så 
att återkoppling till det utförda arbetet och sitt eget lärande kunde möjliggöras. En annan viktig 
grund för utformningen av frågorna till fokusgruppintervjun var att de förhöll sig kring 
forskningsfrågorna för aktionsforskningsprojektet och syftet med målmedveten undervisning.  

För att de deltagande i intervjun skulle känna sig trygga med fokusgruppintervjun utfördes den i 
ett grupprum på skolan. Wibeck (2000) menar att den fysiska omgivningen har stor betydelse för hur 
gruppens interaktioner fungerar. Att utföra fokusgruppintervjun i ett mindre rum kan exempelvis ge 
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mer intensiva diskussioner än i ett stort rum. Samtidigt är det viktigt att vara flexibel och anpassa sig 
efter vad deltagarna har för önskemål. Eleverna som deltog vid fokusgruppintervjun poängterade att 
de gärna ville vara i ett grupprum.  

Ur ett forskningsetiskt perspektiv fick de deltagande i fokusgruppintervjun veta att intervjun var 
anonym och att det inspelade materialet på diktafonen skulle förstöras i efterhand när materialet 
analyserats. Wibeck (2000) menar att moderatorn kan informera att det från forskarens sida inte 
kommer att offentliggöras några uppgifter om deltagarnas identitet.  
 
Mindmap��
För lektionsutformning, styrdokumentsarbete och elevsamverkan har mindmap använts som metod. 
Buzan (1994) menar att mindmap kan användas genom att kombinera bilder och ord för att öka sin 
intellektuella styrka. Vidare sparar man tid gentemot att bara anteckna relevanta ord. Mindmap som 
metod gör det även lättare att göra associationer mellan olika nyckelord. Förutom bruket av 
mindmap i min egen planering av aktionsforskningen fungerade metoden som utgångspunkt i 
undervisningen gentemot eleverna. Det första lektionspasset inleddes genom att en mindmap 
skapades gemensamt över vad friluftslivsbegreppet respektive det rörliga friluftslivet kan stå för. 
Denna mindmap fungerade sedan som utgångspunkt under resterande lektioner. Under intervjun 
presenterade jag en något modifierad variant av den ursprungliga mindmap som gjordes tillsammans 
under första tillfället. Anledningen till modifieringen var att den ursprungliga versionen av mindmap 
som gjordes tillsammans inte blev helt färdigställd. Vidare tillkom moment under lektionspassens 
gång som behövde föras in på mindmap. Fokusgruppintervjun använde den modifierade mindmap 
som utgångspunkt för det givna ämnet.       
 
Metod�för�analys�av�fokusgruppsintervjun�
Grundmetoden för analys av intervjun har varit en innehållsanalys. Wibeck (2000) menar att 
tillvägagångssättet för en innehållsanalys är att först gå tillbaka till syftet och forskningsfrågan för 
studien. Analysen dikteras sedan i huvudsak av intervjuguidens frågeställningar. När materialet från 
fokusgruppintervjuerna studerades strävade jag efter att försöka dela upp materialet i enheter för att 
sedan söka efter trender och mönster. Vidare försökte jag att flera gånger bearbeta materialet så att 
kategorier kunde skapas. Patel & Davidson (2003) menar att ett väl strukturerat kategorisystemet kan 
leda till att man kan se relationen mellan de olika kategorierna. Vidare kan man skapa möjligheten att 
utforma en slutgiltig text som representerar utfallet på den kvalitativa bearbetningen.  
 
Resultat�
I resultatet kommer huvudsakligen fokusgruppintervjuerna att bearbetas samt betydelsen av bruket 
av mindmap. En sammanfattning av den betydelse som mitt didaktiska resonemang har haft för 
resultatet kommer även att presenteras. Nedan kan flertalet underrubriker utläsas, där särskilt 
intressanta skeenden kategoriserats genom innehållsanalys.   
 
Oförändrad�syn�på�friluftsliv�och�oförståelse�
Trots att vi aktivt hade arbetat med olika begrepp inom friluftsliv samt utfört moment som få av 
eleverna utfört tidigare, var det ingen som upplevde att deras syn på friluftsliv respektive rörligt 
friluftsliv hade förändrats eller utvecklats. En av eleverna uttryckte sig på ett sätt som tydligt påvisar 
en oförändrad syn på friluftsliv: ”Nej, min syn har inte förändrats på friluftsliv”. Eleverna verkade 
inte heller förstå innebörden av orden ”syn” och ”rörligt” i sammanhanget utan att jag gav avsevärt 
tydliga exempel samt förhöll mig på ett betydande strukturerat sätt som moderator (Wibeck, 2000). 
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Två elever gav uttryck åt sin oförståelse för orden ”syn” och ”rörligt” på följande sätt: ”Vadå rörligt 
friluftsliv? Vad är det?” samt ”Vadå syn på friluftsliv, nej det är väl samma?”   
 
Erövrade�kunskaper�utifrån�styrdokumenten�
Utifrån det centrala innehållet i kursplanen för idrott och hälsa (Skolverket 2010), upplevde alla utom 
en av eleverna att de hade lärt sig olika saker inom friluftsliv och rörligt friluftsliv. Särskilt tydligt 
framkom det att kunskaper kring orientering samt planering och genomförande av olika 
friluftslivsaktiviteter hade erövrats. Tre av eleverna formulerade sig på följande sätt angående sina 
erövrade kunskaper inom friluftsliv: ”Vi planerade ju och gjorde en packlista.”, ”Jag lärde mig att 
packa upp och slå upp tält, det hade jag aldrig gjort förut.” samt ”Vi lärde oss hur man avvänder 
kompass”. Matlagning med hjälp av stormkök lyftes dock inte av någon elev som en erövrad 
kunskap. Däremot lyftes vissa kunskapsområden kring allemansrätten som bearbetade kunskaper. En 
elev uttryckte sig om sin erövrade kunskap angående allemansrätten på följande sätt: ”Inte skräpa ner 
i skogen, sätta matrester under stenarna”.  
 
Teori�och�friluftsliv�en�krock�med�tidigare�erfarenheter��
En övervägande åsikt av alla elever var att det första lektionspasset som rörde teoretisk undervisning 
i rörligt friluftsliv var negativt för motivationen. En av eleverna uttryckte sig om teoripasset på 
följande sätt: ”Det var tråkigt, för mycket prat”. Flera av eleverna poängterade tydligt att all 
friluftslivsundervisning borde ske utomhus och att det inte var någon idé att förbereda sig teoretiskt. 
Samtidigt hade samma elever åsikten att man måste vara förberedd och att det var bra att få veta 
tältets samt stormkökets uppbyggnad innan det utfördes praktiskt. Således kan sägas att elevernas 
åsikter emellertid var motstridiga i frågan som rörde teoretisk undervisning i rörligt friluftsliv. 

En aspekt som lyftes var mängden information som ansågs överväldigande. En elev utryckte sig 
på följande sätt om mängden information under första lektionspasset: ”Jag fick en chock! Det var för 
mycket nytt på en gång och jag fattade inget i början.” Resterande elever var mer irriterade över att så 
stor del av lektionen var inriktad på teoretisk undervisning och uttryckte sig på följande sätt: ”Vi 
snackade ju bara!” samt ”Vi bara babblade ju.” En intressant aspekt som lyftes av en elev och som 
fick medhåll av de andra i fokusgruppintervjun berörde friheten med friluftsliv och att vara i 
skolmiljön. Eleven uttryckte sig på följande sätt: ”Man måste ju vara fri i friluftsliv, då kan man ju 
inte vara i skolan!”  
 
Praktiskt�arbete�ger�ökad�motivation�
Under det andra passet låg stor fokus på att lära sig använda olika typer av stormkök. Det fanns ett 
tydligt sammanband mellan matlagning och motivation. Flertalet elever poängterade tydligt att det 
var gott att få mat och därför motiverande. En elev uttryckte sig på följande sätt om matens vikt för 
motivation: ”Ja! Pasta carbonara (tillredd måltid), det var roligt att få mat”. Vidare lyftes även ett visst 
tekniskt intresse, speciellt bland pojkarna som ansåg att det var intressant att se hur stormköken 
fungerade. En av pojkarna formulerade sig på följande sätt: ”Det kan vara bra att kunna laga mat på 
ett sånt där kök, det var kul att se hur de fungerade.” 

Samtidigt som det praktiska momentet som berörde matlagning framhävdes som positivt fanns 
även undantag. Det som upplevdes som mindre motiverande var det rådande väderförhållandet. 
Vidare upplevdes även kläderna och det sociala sällskapet som påverkansfaktorer för minskad 
motivation inom gruppen. Eleverna var vana att klä sig på ett visst sätt och när detta utmanades blev 
de osäkra på sig själva inom gruppen. 
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Det tredje passet fokuserade främst på tältuppslagning. Eleverna som deltog upplevde detta pass 
som särskilt motiverande. En elev uttryckte sig på följande sätt: ”Har bara slagit upp tält en gång 
förut. Nu förstår jag hur man gör när man sätter upp ett sånt där tält som är formad med bågar som 
tunnelformat (tunneltält).”  

En annan aspekt som verkade påverka elevernas motivation positivt var repetition av 
kompassövningen från andra lektionspasset. Eleverna upplevde det bra att få prova fler gånger så de 
verkligen förstod hur man skulle göra. En elev som tidigare varit ganska tillbakadragen i 
fokusgruppintervjun, nickade instämmande till mitt påstående som moderator att det ibland kan löna 
sig att repetera vissa moment flera gånger, för att få helhetsförståelse.  

 
Att�lyckas�och�prestera�
Samtliga elever som deltog i fokusgruppintervjun ansåg att de överlag hade klarat av uppgifterna och 
var nöjda med sin prestation. Som moderator var det dock svårt att förhålla sig ostrukturerat och inte 
leda deltagarna för mycket, genom att ge tydliga exempel på tänkbara svar. Eleverna ville överlag 
svara på frågan med ett enkelt ja. Efter en stund lyftes dock en unison diskussion rörande bruket av 
stormköken som enligt eleverna krävde mer övning för att verkligen få en helhetsförståelse. Pojkarna 
poängterade kompassövningarna som särskilt motiverade.  

De två deltagande flickornas åsikter skiljde sig något åt från pojkarna som överlag hade samma 
åsikter kring upplevd prestation och graden av upplevd nivå av att ha lyckats med uppgifterna. De 
skillnader som togs upp var bland annat tidigare erfarenheter av friluftsliv, vilket påverkade känslan 
av god prestation. En av eleverna gav uttryck för sina tidigare erfarenheter på följande sätt: ”Jag är ju 
van med friluftsliv, vi (familjen) brukar ju vara i skärgården, med båt och så.”    

Eleverna upplevde genomgripande att det varit brist på möjlighet att påverka lektionsinnehållet. 
Samtidigt hade eleverna svårt att komma på något som de hade önskat ändra på. Ett av få önskemål 
av eleverna var att valet av maträtter för det andra lektionspasset kunde ha reglerats av dem själva, 
istället för att i förhand varit bestämt av mig som lärare. Två av eleverna poängterade att de hade fått 
avslag på sina önskemål om att grilla korv och hamburgare istället för att använda stormköken. En 
elev som tidigare betonat väderleksförhållandenas betydelse för motivationen i allmänhet gentemot 
friluftsliv, var noga med att uttrycka sitt missnöje med att vara utomhus i dåligt väder. Eleven 
utryckte sig på följande sätt: ”Kan man inte bara vara ute när det är varmt och sol? Då kanske det 
kan vara roligt och så slipper man frysa”.    
 
Social�tillhörighet�avgörande�för�motivation�
Till största del upplevde eleverna att de trivdes tillsammans i gruppen. De undantag som fanns 
förklarades av spänningar som kunde relateras till social otrevnad som funnits under en längre tid. 
Detta påverkade i sin tur deras trivsel möjligheter inom gruppen, vilket ledde till minskad motivation 
för vissa av deltagarna. Det sociala klimatet kunde inte påverkas under de tre lektionspassen, utan var 
resultatet av en social spänning som funnits under en lång tid. 
 
Habitus�och�friluftsliv��
Elevernas svar på frågan om rörligt friluftsliv kan vara något för dem nu och i framtiden kan delas in 
i tre grupper. Den första gruppen som är den största, representerades av fler pojkar än flickor. 
Denna grupp höll unisont med om att rörligt friluftsliv inte var något för dem eftersom de hellre 
gillar datorer, stadsliv och sociala relationer. Gruppen utryckte sig på följande sätt om rörligt 
friluftsliv och friluftsliv i allmänhet: 
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”Alltså, om man är född i skogen eller så, kanske man kan gilla friluftsliv. Men jag är uppvuxen i stadsmiljö och 
det är roligare, även om friluftsliv kan vara kul ibland.”  
”Jag vill hålla på med datorn istället, för det är det jag gör.” 
”Jag väljer tjejer istället, fast om det finns en snygg tjej i skogen kanske det kan vara roligt med friluftsliv.” 

 
Den andra gruppen representerades av deltagare med tidigare erfarenheter av olika typer av friluftsliv. 
Denna grupp ansåg att rörligt friluftsliv är bra för dem och att de redan tycker om det. En i gruppen 
utryckte sig på följande sätt om friluftsliv nu och i framtiden: ”Jag gillar redan friluftsliv, vi (familjen) 
brukar vara i skärgården och göra olika typer av friluftsliv. Det kommer att fortsätta att vara något för 
mig.”  

Den tredje gruppen representeras av deltagare som inte gillar friluftsliv när det är dåliga 
väderleksförhållanden samt trivdes mindre bra med den sociala stämningen i gruppen. En av eleverna 
som hörde till denna grupp uttryckte sig på följande sätt om friluftsliv nu och i framtiden:  
 

”Nej, friluftsliv är inget för mig nu, jag gillar mode och stadsliv. Det är inte roligt att vara ute när det är dåligt 
väder. Kanske kan det vara kul om det är soligt och man är med bra vänner. Men kanske det här med att tälta, 
laga mat göra sådana saker i skogen, kan vara något senare, men inte nu.”  

 
Friluftsliv�och�motivationsteori�
När intervjuguiden hade avklarats konstaterade båda fokusgrupperna att de inte hade velat ändra på 
något speciellt i upplägget av undervisningen förutom det som redan lyfts under rubriken som rör 
makt. Jag valde då att avsluta intervjun med att fråga eleverna rakt ut om motivationsteori som inte 
tidigare lyfts nämnvärt. Tanken var att de skulle få säga sina åsikter kring motivationsteori, rörligt 
friluftsliv och om de trodde att uppnåendet av motivationsteorin skulle kunna resultera i ökad 
motivation för rörligt friluftsliv. Det eleverna kom fram till utan större strukturering från mig som 
moderator var att uppväxten och tidigare erfarenheter spelar stor roll för motivationen till rörligt 
friluftsliv och friluftsliv i allmänhet. En av de deltagande eleverna uttryckte sig på följande sätt: 
”Alltså, det man håller på med när man är liten fortsätter man ju med sen. Det är svårt att känna sig 
motiverad av något som man inte hållit på med förut.”  
 
Mindmap�
Som utgångspunkt för lektionsplanering samt för undervisning grundad på målmedvetenhet, har 
mindmap använts (Buzan, 1994). Även som utgångspunkt för fokusgruppintervjun fungerade 
mindmap användbart. Vad som framgång i intervjun bekräftade att eleverna förstått avsikten med 
den mindmap som gemensamt utformats. Dock upplevde större delen av eleverna svårigheter att 
förstå och se skillnad mellan friluftsliv som begrepp och rörligt friluftsliv. En elev gav uttryck för 
sina tankar på följande sätt: ”Öh, vad är rörligt friluftsliv egentligen?” Elevernas önskemål att 
behandla hur man förhåller sig gentemot vilda djur i naturen, lyftes inte heller som en erövrad 
kunskap. Den mindmap som eleverna gjorde utvecklades successivt till den version som kan ses 
nedan.  
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Figur 1. Elevernas mindmapping.  
 
Det översta huvudområdet som är utmärkt som Begreppet friluftsliv, fungerade som bearbetning av 
begreppet, gentemot eleverna. Det undre huvudområdet som är utmärkt som Det rörliga friluftslivet, 
fungerade som bearbetning av rörligt friluftsliv, gentemot eleverna. De områden som är markerade 
med röda punkter var de områden som jag och eleverna tillsammans kom överens om att arbeta 
kring, under de tre lektionspassen.  
 
Diskussion�
Inledningsvis kommer diskussionen att handla om tillvägagångssättet för aktionsforskningsprojektet. 
Metoddiskussionen kommer således att handla om huruvida den tilltänkta metoden fungerade och 
vad som hade kunnat göras annorlunda ur ett didaktiskt perspektiv, för att få ett mer pålitligt resultat 
och en bättre undervisning. Under resultatdiskussionen kommer reflektioner kring 
fokusgruppsintervjuerna samt mindmap att presenteras i relation till syftet och forskningsfrågorna, 
för detta aktionsforskningsprojekt. Målsättningen blir således att presentera de erfarenheter och 
slutsatser som aktionsforskningsprojektet kunnat bidra med, utifrån tidigare forskning och teoretisk 
ram. 
 
Metoddiskussion�
 
Ramfaktorer�en�svårighet�för�friluftslivsundervisning��
Att i skolan arbeta med friluftsliv och speciellt det rörliga friluftslivet, visade sig innebära en mängd 
svårigheter. Flera möjliga hinder för arbete med friluftsliv i skolan bearbetades i bakgrunden. Stor 
fokus låg i bakgrunden på ramfaktorer som möjliga hinder för friluftsliv (Al-Abdi, 1987). 
Ramfaktorer visade sig dock inte vara ett överdrivet stort problem i och med att 
aktionsforskningsprojektet endast engagerade sex elever under tre lektionstillfällen. Dock bör här 
nämnas att lektionsupplägget för detta aktionsforskningsprojekt med största möjlighet hade inneburit 
avsevärda utrustningsproblem om man hade velat utföra projektet i helklass. Denna insikt leder 
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onekligen till reflektionen att forskningsfrågan för detta aktionsforskningsprojekt som berörde hur 
det löpande arbetet med rörligt friluftsliv kan utföras i skolan, inte har genererat något realistisk 
modell. Om det innebär vissa svårigheter att ur ett utrustningsperspektiv få undervisningen att 
fungera med sex elever, hur skall det då fungera med 20 elever eller fler?  
 
Svårt�att�som�moderator�strukturera�intervjun�
En aspekt som jag vill förhålla mig kritiskt till gentemot mig själv är utförandet av den kvalitativa 
fokusgruppintervjun. Här upplevde jag visserligen förberedelserna med att utforma intervjuguiden 
gick väl, samt att jag lyckades lyfta de etiska forskningsaspekterna gentemot de deltagande på ett bra 
sätt. Utan det som jag ställer mig kritisk till var min egen kompetens som moderator i 
fokusgruppsintervjun avsett balanseringen av strukturering samt personligt influerande på 
deltagarnas svar. Jag upplevde att fokusgruppintervjun blev aningen väl strukturerat vilket kan ha 
negativa konsekvenser genom att bland annat moderatorns föreställningar fortplantas till deltagarna 
(Patel & Davidson, 2003). Problematiken var att det var svårt att lyckas hålla elevernas koncentration 
för ämnet på en hög nivå. Emellertid hade det kanske varit en fördel att ge eleverna större ansvar och 
frihet i diskussionen för att öka medbestämmandet och samtal (Normell, 2008).  
 
Urvalet�ett�hinder�och�en�utmaning�
Det kanske viktigaste som bör nämnas i denna metoddiskussion handlar om urvalet. Det visade sig 
avsevärt svårt att finna elever som ville lämna den normala undervisningen i idrott och hälsa för att 
istället delta i aktionsforskningsprojektet. Den ursprungliga tanken att välja ut mer omotiverade 
individer fick ändras till att acceptera alla som kunde tänka sig att ställa upp. Hur detta har påverkat 
resultatet är svårt att svara på. En viktig poängtering är dock på din plats, eleverna som valdes ut var 
knappast av motiverat slag gentemot friluftsliv. Flertalet av de deltagande eleverna kom istället att 
ångra sin medverkan, med önskemål att återgå till den vanliga undervisningen i idrott och hälsa. En 
personlig teori till denna problematik anser jag ha att göra med tidpunkten för 
aktionsforskningsprojektet. I kontrast till rörligt friluftsliv som undervisades i under 
aktionsforskningsprojektet bedrevs bollspel, bad och utelekar under de ordinarie lektionerna. Jag 
upplevde en svårighet att kunna konkurrera med dessa idrottsutövningsområden då de uppenbart 
attraherade eleverna mer än rörligt friluftsliv.  
 
Tanke�med�mindmap�
Angående bruket av mindmap i aktionsforskningsprojektet var resultatet av blandad karaktär. 
Visserligen förstod eleverna poängen med mindmap som för dem var att uppnå målmedveten 
undervisning. Dock lyftes inte delar av de undervisningsområden som den gemensamt utformade 
mindmap tog upp under fokusgruppsintervjun. Vidare verkade mindmap inte ha hjälpt eleverna att 
hålla isär och förstå begreppen friluftsliv och rörligt friluftsliv till fullo. En möjlig förklaring till detta 
kan vara att mindmap utvecklades under lektionspassens gång eftersom den inte lyckades 
färdigställas under det första lektionspasset. Genom denna försening i färdigställande fick eleverna 
inte chansen att tillfullo få upprepa, känna igen och arbeta med mindmap som det ursprungligen var 
tänkt för att uppnå målmedveten undervisning. 
 
Tidsaspekten�en�påverkansfaktor�
Något som är viktigt att lyfta och som kan ha avgörande konsekvens för studiens resultat är 
tidsaspekten. Eftersom aktionsforskningsprojektet utfördes under endast tre tillfällen, om man 
bortser från fokusgruppsintervjun, var tidsramen begränsad och mycket skulle utföras på kort tid. 
Hade studien istället utförts under fler tillfällen under en längre tid är det möjligt att elevernas 
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inställning gentemot rörligt friluftsliv och friluftsliv i allmänhet, kunnat påverkas i en annan riktning 
än vad det nuvarande resultatet påvisar. En möjlig utgång skulle kunna vara att eleverna i större 
utsträckning uppskattat rörligt friluftsliv och friluftsliv i allmänhet i och med att eleverna hade haft 
mer tid till tillvänjning av nya okända undervisningsmoment. Detta möjliga utfall skulle då kunna 
förklaras av att elevernas habitus gentemot rörligt friluftsliv och friluftsliv i allmänhet förändrats. 
 
Avslutande�didaktisk�reflektion�
En avslutande reflektion i metoddiskussionen handlar om bearbetning av betyg och begrepp i 
relation med deltagarnas ålder och mognad. Vad som framkom i fokusgruppintervjun var att 
eleverna hade svårt att klara av en låg grad av strukturering samt upplevde svårigheter att bland annat 
förstå vad syn på friluftsliv kan innebära. Jag tolkar detta som att elevernas personliga mognad var i 
relativt låg samt att de inte heller var vana att arbeta med olika begrepp utifrån styrdokumenten 
(Skolverket, 2010). Dock går det inte att skylla mindre välgenomförda moment i aktionsforskningen 
på eleverna. En slutsats här skulle därför kunna vara att aktionsforskningsprojektet varit bättre 
lämpat att utföras med en äldre årskurs på högstadiet. En annan möjlighet hade varit att anpassa 
lektionsplaneringen till att endast ta upp några få övergripande moment.  
 
Resultatdiskussion��
�
Motivation�till�rörligt�friluftsliv�
Att en övervägande majoritet av eleverna upplevde att de hade lärt sig olika moment utifrån kursplan 
och kunskapskrav, för idrott och hälsa (Skolverket, 2010), ger ett medvetet intryck gentemot att 
utformningen på den målmedvetna undervisningen, givit resultat. Jag vill tolka detta som att 
elevernas prestationer gentemot styrdokumenten, borde ha gett upphov till hög motivation, om man 
utgår från motivationsteori (McClelland, 1987). Om man då utgår från elevernas åsikter kring det 
andra och tredje lektionspasset, stämmer resultatet också överens med deras upplevda motivation. 
Eleverna anger, antagligen omedvetna om det, att de erövrat kunskaper utifrån styrdokumenten 
(Skolverket, 2010) när de varit motiverade.    

Ett intressant resultat från fokusgruppsintervjuerna är att samtliga elever upplevde att det första 
lektionspasset som bedrevs teoretiskt inomhus, gjorde dem omotiverade. Om man jämför denna 
avsaknad av motivation under det första lektionspasset med angivna erövrade kunskaper, ser man att 
endast en elev lyfte en erövrad kunskap gentemot styrdokumenten (Skolverket, 2010) vid det första 
lektionstillfället. Ett intressant konstaterande skulle därför vara att inlärningsmöjligheterna avsevärt 
begränsas i friluftsliv om eleverna upplever att lektionsutformningen gör dem omotiverade. 

Vad var det då som gjorde eleverna omotiverade av det första lektionspasset? Resultatet från 
fokusgruppintervjuerna gav ett intryck av att eleverna huvudsakligen lade skulden på mängden ny 
information, vilket gjorde att de inte hängde med. McClelland (1987) menar att prestation är en 
avgörande faktor för motivation. Ett viktigt konstaterande för aktionsforskningsprojektet skulle 
därför kunna vara att eleverna inte upplevde sig kunna prestera under det första lektionspasset och 
var därför inte heller motiverade av lektionspasset. Samtidigt påstod eleverna att det kunde vara 
viktigt att vara teoretiskt förberedd med tanke på den omfattande mängden ny information.  

Om man bortser från det första lektionspasset upplevde samtliga elever att de till största grad 
hade klarat av uppgifterna och var nöjda med sin prestation. Pojkarna angav kompassövningarna 
som speciellt motiverande och lyckade prestationer. En teori som jag har kring varför pojkarna 
upplevde kompassövningarna som särskilt motiverande är att de fick välja kompassriktning mot 
valfri plats på kartan och sedan prova gå till den platsen. Genom att pojkarna lyckades bra med 
uppgiften fick de också uppleva makt i och med att de själva valt vart de skulle gå och lyckats med 
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det. McClelland (1987) hävdar att förutom behovet av prestation är makt en grundläggande 
förutsättning för motivation. Således kunde pojkarna genom kompassövningarna både uppleva makt 
och prestation, vilket ökande deras motivation mer än flickorna. Att för friluftslivsundervisning 
utnyttja makt som ett medel att öka elevernas intresse, skulle kunna indikera en metod som bör 
studeras närmare för det fortlöpande arbetet i idrott och hälsa. 

McClelland (1987) menar att tillhörighet genom nära och kära relationer är en viktig 
förutsättning för motivationen. Resultatet indikerar att det fanns tydliga spänningar inom den 
deltagande gruppen. De elever som upplevde sociala spänningar var också de individer som upplevde 
att de minst av alla kunde påverka lektionsinnehållet samt också var minst nöjd med sina 
prestationer. Detta stämmer överens med motivationsteorin som använts för detta 
aktionsforskningsprojekt (McClelland, 1987). Individerna upplevde nämligen brist på makt, 
tillhörighet och prestation vilket resulterade i brist på motivation. Resterande elever upplevde dock 
att de trivdes i gruppen vilket gör att dessa elevers behov av tillhörighet skulle kunna anses vara 
uppfyllt. 

Resultatet indikerade tydligt att de moment som eleverna utfört när de själva upplevt sig nöjda 
med sina prestationer, upplevt tillhörighet samt kunnat påverka eller uppleva makt, har resulterat i 
hög motivation. Således kan det konstateras att uppfyllandet av motivationsteorin, fungerar för att 
öka motivationen under lektioner, när rörligt friluftsliv utförs. Däremot räckte inte hög motivation i 
utförandet av rörlig friluftslivsundervisning för att få eleverna att ändra sin syn på rörligt friluftsliv 
och friluftsliv i allmänhet. 
 
Tidigare�erfarenheter��
Resultatet påvisade att eleverna hade svårigheter att förstå vad ”syn” på friluftsliv kan innebära samt 
vad begreppet rörligt friluftsliv står för. En möjlig förklaring till detta rör elevernas tidigare 
erfarenheter eller habitus (Engström, 2010; Backman, 2007). Möjligheten finns att eleverna genom 
sina tidigare erfarenheter har haft svårt att ompröva friluftslivets innebörd för dem. Detta speciellt 
om eleverna har haft svårt för att förstå innebörden av de begrepp som använts i aktionsforskningen. 
Problematiken för eleverna att förstå de olika begreppen kan bero på en ovilja att ompröva sina 
tidigare uppfattningar. En av eleverna poängterade i fokusgruppintervjun att man måste vara fri för 
att utföra friluftsliv och att man följaktligen då inte kan vara i skolmiljö. Således skulle elevernas 
tidigare erfarenheter eller habitus (Engström, 2010; Backman, 2007) spela in som en faktor till 
begreppsproblematiken. Eleverna var vana med att friluftslivsundervisning bedrevs utomhus och det 
uppstod en konflikt gentemot deras tidigare erfarenheter när undervisningen introducerades inomhus 
och genomfördes teoretiskt. Att eleverna dessutom utmanades att ifrågasätta sina tidigare 
uppfattningar om friluftsliv, blev för mycket för dem att hantera. Eleverna poängterade att deras 
tidigare erfarenheter gjorde att de inte uppskattade rörligt friluftsliv och friluftsliv i allmänhet. 

Resultatet från påvisade att endast en av de deltagande eleverna med säkerhet upplevde att rörligt 
friluftsliv och friluftsliv i allmänhet kunde vara något för individen nu och i framtiden. Här 
poängterade eleven själv varför och förklarade anledningen till uppskattningen av rörligt friluftsliv 
och friluftsliv i allmänhet. Förklaringen som gavs var att de tidigare erfarenheterna och uppväxten 
spelade stor roll för att eleven skulle uppskatta friluftsliv. De andra deltagande eleverna lyfte även 
tidigare erfarenheter och uppväxt som anledningar till uppskattning respektive brist på uppskattning 
gentemot rörligt friluftsliv och friluftsliv i allmänhet. Således kan det konstateras att den största 
avgörande faktorn i denna studie för att uppskatta eller inte uppskatta rörligt friluftsliv och friluftsliv 
i allmänhet, kan förklaras av vilket habitus individen har (Engström, 2010; Backman, 2007). Man kan 
säga att detta aktionsforskningsprojekt påvisar habitus som den enskilt största möjligheten och 
hindret för uppskattning och på sikt hållbar motivation gentemot rörligt friluftsliv och friluftsliv i 
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allmänhet. Engström (2010) menar att de som uppskattar friluftsliv är benägna att fortsätta 
motionera i senare ålder. En intressant fråga är därför hur man kan arbeta med rörligt friluftsliv och 
friluftsliv i allmänhet, med syfte att ändra elevers habitus kring ämnet? Detta 
aktionsforskningsprojekt lyckas inte svara på den frågan men konstaterar däremot att habitus kan 
vara viktigare att studera än ren motivation i utförandet, om man vill få elever att uppskatta friluftsliv 
på lång sikt. De tidigare erfarenheterna eleverna har av friluftsliv är avgörande, vilket medför att det 
kan krävas kontinuerligt arbete under längre tid för att förändra elevers habitus gentemot friluftsliv. 
Således skulle denna studie indikera att det är viktigt att i idrott och hälsa arbeta kontinuerligt med 
rörligt friluftsliv och friluftsliv i allmänhet, för att skapa ett långsiktigt intresse hos eleverna. 

Ovanstående resonemang skulle även kunna förklara varför storstadselever i jämförelse med 
landsbygdselever betydligt oftare anger att de sällan eller aldrig ägnar sig åt friluftsliv i skolan 
(Mattson, 1994). Detta trots att skolorna både på landsbygden och i storstaden anger att man har 
omedelbar eller acceptabel närhet till friluftsterräng (Eriksson, 1996). Förklaringen skulle kunna vara 
att det i storstadsskolor råder ett gemensamt habitus gentemot friluftsliv som påverkar viljan till att 
utföra eller inte utföra friluftsliv. Huruvida detta negativa habitus vid utförandet av 
friluftslivsundervisning representeras enkom av eleverna, eller om lärarna i storstadsskolor också 
representerar detta habitus, hade onekligen varit intressant att veta. Inte minst för att det skulle skapa 
olika förutsättningar för friluftslivsundervisning, oavsett om det rör det rörliga friluftslivet eller andra 
former av friluftsliv.  Detta resonemang skulle kunna indikera ett tydligt hinder såväl som en 
möjlighet för hur det fortlöpande arbetet med det rörliga friluftslivet skulle kunna se ut i idrott och 
hälsa. 
 
Slutsats��
Uppfyllande av McClellands (1987) motivationsteori kan leda till ökad motivation i utförandet av 
rörligt friluftsliv. Dock representerar förändring av elevernas tidigare erfarenheter eller habitus 
(Engström, 2010; Backman, 2007), den stora utmaningen för att skapa långsiktigt hållbar motivation 
till rörligt friluftsliv och friluftsliv i allmänhet. I och med habitus betydelse för elevernas intresse av 
rörligt friluftsliv, indikerar denna studie att det är viktigt att arbeta kontinuerligt med rörligt friluftsliv 
och friluftsliv i allmänhet i idrott och hälsa. 
 
Fortsatt�forskning�
Det behöver forskas mer om hur det fortlöpande arbetet kan se ut i idrott och hälsa med rörligt 
friluftsliv och friluftsliv i allmänhet. Särskilt intressant för lärarna i idrott och hälsa hade varit att få 
konkret och praktiknära forskning kring ämnet som berör hur rörligt friluftsliv rent organisatoriskt 
skall genomföras i helklass. Vidare behöver det forskas om hur teoretisk undervisning i friluftsliv i 
allmänhet kan genomföras utan att skapa konflikt för elevernas tidigare erfarenheter av friluftsliv. Sist 
men inte minst bör det forskas om habitus och hur elevers habitus gentemot rörligt friluftsliv och 
friluftsliv i allmänhet kan förändras om en negativ inställning föreligger.        
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Lärarrollens�betydelse�för�elevernas�motivation�
 
Anna�Sara�Kristoffersson�
 
Abstrakt�
I denna studie har jag utgått från egna observationer och reflektioner samt kvalitativa forskningsintervjuer från sex 
elever på en skola i norrbottens län för att undersöka hur lärarrollen påverkar elevernas aktivitet och motivation 
under idrottslektionerna. Jag har tittat på en lärarroll som har en mer passiv ledarstil jämfört med en lärarroll som 
har en mer aktiv ledarstil i undervisningen. Studien visar att läraren har betydelse för hur aktiva och motiverade 
eleverna är. Den lärarroll läraren väljer att använda har betydelse hur motiverade eleverna blir och vad de lär sig på 
lektionerna. Alla elever upplevde att den aktiva ledarstilen var den ledarstil de föredrog och blev mest motiverad av. 
Det har visat sig att eleverna vill att läraren skall vara mer aktiv tillsammans med dem. Jag själv upplevde att 
lektionerna blev roligare och det var mer aktivitet under lektionerna då jag hade en ledarstil som var aktiv än en 
ledarstil som var passiv. Än fast det fanns några negativa delar med att vara aktiv som lärare under lektionerna, både 
från elevernas sida och från min sida, övervägde ändå de positiva upplevelserna till att ha en aktiv ledarstil. Samtidigt 
som det är positivt med en aktiv lärarstil så kommer idrottsaktiviteten och vad läraren vill ha ut av lektionen att 
bestämma vilken ledarstil som passar bäst.  
 

Inledning�
Hälsa och fysisk aktivitet är ett aktuellt ämne i dagens samhälle det pratas om att befolkningen blir 
överviktiga. De barn i 6-7-års ålder som är överviktiga eller har fetma riskerar även att ha det i de 
sena tonåren vilket oftast leder till att de fortfarande är fet i vuxen ålder (Mia Coull, 2009). Barn och 
ungdomar blir mindre aktiva med åren. Det som har ersatt barnens spontana lekar och friluftsliv är 
flera timmar framför dator och tv. Barnen väljer hellre att sitta framför sina tv- och dataskärmar än 
att träffas ute med sina kompisar och åka pulka och leka i snön (Gerremo, H. 2011). Jag vill därför 
undersöka om idrottsläraren kan påverka elevernas motivation till idrott och röra på sig genom att 
vara mer aktiv tillsammans med eleverna istället för att stå på sidan av och undervisa. Jag anser att ett 
stort ansvar ligger hos skolan att få eleverna mer aktiva även på fritiden och i framtiden. Det är under 
idrottslektionerna som vi skall skapa intresse till att röra på sig.  
 

Bakgrund��
Detta avsnitt behandlar tidigare forskning inom skolan. Första delen handlar om varför fysisk 
aktivitet är bra i skolan därefter kommer det främst handla om lärarrollen och mötet mellan elever 
och lärare, samt vilken påverkan lärarrollen har på eleverna. Jag kan själv minnas tillbaka på min egen 
skoltid, vilka lärare jag ansåg vara bra. Det var de lärare som kunde engagera och intressera oss 
elever, vilken skillnad de gjorde på lektionerna. Det är tack vare dem lärarna jag idag också vill bli 
lärare. Jag anser det visar på hur mycket läraren faktiskt påverkar elevernas motivation att vilja lära 
sig. Fokus i denna studie kommer ligga på lärarrollen och mötet mellan elev och lärare, bemötandet 
och motivationen.    
 
Varför�fysisk�aktivitet?�
Varför har vi fysisk aktivitet i skolan, behöver eleverna verkligen ha idrott och hälsa på schemat? 
Enligt Grindberg och Jagtøien (2000) är fysisk aktivitet en källa till glädje. Mår du fysiskt bra hjälper 
det till med koncentrationen och inlärningsförmågan under andra ämnen. Även Riksidrottsförbundet 
[RF] (2009) belyser varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom och att den 
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fysiska aktiviteten kan ha en positiv inverkan på minnet, koncentrationen, beteendet i klassrummet 
och psykosocial undervisningsmiljö. Likaledes anser JagtØien, Hansen och Annerstedt (2002) att den 
fysiska aktiviteten har stor betydelse för hur eleverna upplever sin kropp och sig själv, för deras 
självkänsla. Elevernas självkänsla ökar i sin tur deras välbefinnande vilket gör att de blir mer 
motiverade till att lära sig nya saker. Alltså den fysiska aktiviteten är otroligt viktigt för barn och 
ungdomar inte bara för att må bra fysiskt utan även för att kunna lära sig nya saker i andra ämnen.    
 
Bemötande�och�relationen�mellan�elever�och�lärare�
Relationen mellan elev och lärare har för mig varit viktig under alla mina år i skolan både 
grundskolan, gymnasiet och även på universitetet för att jag skall känna mig motiverad. Bemötandet 
är enligt mig en av de viktigaste sakerna för en lärare att kunna för att få en bra kontakt med sina 
elever. Även Annerstedt (1990) anser att grundförutsättningen för att lyckas som lärare är att tycka 
om barn och förstå alla elevers olikheter. Det räcker inte bara med att tycka om idrott för att lyckas 
motivera eleverna med idrott som medel för idrottslärarna. Utan han menar att de kvalifikationer en 
idrottslärare bör ha är flexibilitet, kreativitet och fantasi för att kunna undervisa alla elevers olika 
behov och efter de ramfaktorer som skolan har (ibid.). Jag anser också att om jag inte är flexibel, 
kreativ och har fantasi kommer jag inte nå alla mina elever. Jag måste även kunna reflektera själv och 
tillsammans med eleverna hur min undervisning skall bli bättre för eleverna och för att lyckas nå alla. 
Annerstedt (1995) menar att det är viktigt att idrottslärare kan reflektera kring vad barn behöver och 
kring sin undervisning för dem. Annerstedt tar upp två frågor som är bra att ställa sig: ”Vad är värt 
att undervisa om?” och ”fungerar det som jag gör?” (Annerstedt, 1995, s. 71). Dessa frågor är viktiga 
för att kunna komma vidare i sitt arbete mot att nå alla elever.  

Även lärandesituationerna är viktigt för att nå och motivera alla elever. Motivationen hos 
eleverna skapas enligt Carlgren och Marton (2000) av främjande positiva lärandesituationerna. Ger 
läraren positiv feedback och om uppgifterna är intressanta för eleverna ökar även motivationen hos 
dem. Elevernas inre motivation påverkas av lärarens förhållningssätt (ibid.). Även eleverna anser att 
läraren kan ha en positiv inverkan på deras motivation. I en studie som Smith och St. Pierre (2010) 
gjort om elevers uppfattning av läraren, menar de att interaktionen mellan lärare och elev var sedd 
som viktigt för elevens glädje till ämnet. Flera elever uttryckte en glädje och att idrottslektionen 
höjdes när idrottsläraren faktiskt deltog i aktiviteten.     

 
One English male student noted "it was fun when teachers showed us how to do it, then joined in and played 
games with us." An American female student noted "I like it when the teacher plays with us." (Smith, & St. 
Pierre, 2010, s. 6) 

 
Vidare i artikeln står det att två tredjedelar av eleverna uttryckte att de gillade att läraren deltog mer i 
aktiviteten på lektionerna. Eleverna visade även att lektionerna blev roliga då lärare kunde 
kommunicera och ge positiv feedback (ibid.).   
 På liknande sätt visas det i en intervjustudie av Isberg (2009) vad eleverna tycker om läraren. 
Studien visar att det fanns olika motivationsfaktorer som var betydande för ungdomars utövande av 
fysisk aktivitet. En av dem var just lärarens roll och lärarens sätt att stimulera/icke stimulera och 
uppmuntra/icke uppmuntra genom feedback (ibid.). Normell (2008) menar att det finns två saker 
som karaktäriserar en bra lärare enligt eleverna, den första är att ju högre kompetens läraren själv 
anser sig ha, desto bättre tycker eleverna att läraren är. Det andra som hon tar upp är lusten att 
undervisa. Lärare som tycker det är roligt att undervisa uppfattas av eleverna som en bättre lärare. 
Även för läraren spelar detta en stor roll eftersom de då trivs bättre med eleverna och 
klassrumsmiljön blir bättre (ibid.). För de elever som är mindre motiverade på lektionerna spelar 
relationen till läraren en ännu viktigare roll. Om relationen till läraren inte fungerar tappar de 
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omotiverade eleverna intresset för ämnet, medan de elever som var med i föreningsidrotten menade 
att träningsdagbok var det viktigaste för motivationen (Isberg, 2009; Normell, 2008). 
 Relationen har visat sig ha stor betydelse, Jenner (2004) anser att relationen och 
kommunikationen från läraren till eleverna har stor betydelse för motivationsarbetet hos eleverna, 
det har även betydelse för människosynen som bör vara optimistisk och positiv. Han belyser vidare 
att lärarens uppgift är att försöka förstå sina elever men det är inte elevens uppgift att försöka förstå 
läraren (ibid.).  
 
Motivation�
Jag anser att motivationsarbetet i skolan blir viktigare och viktigare, den fysiska aktiviteten blir allt 
sämre och sämre hos eleverna. Idrottslektionerna är många elevers enda chans till fysisk aktivitet, 
många elever har inte intresset för att utöva idrott på fritiden. Idrottslektionerna ger därför stor 
effekt på de elever som inte idrottar på fritiden och blir då viktigt för att eventuellt skapa ett intresse 
hos eleverna som gör att de även på fritiden vill vara fysisk aktiva (Larsson och Meckback, 2007). 
Dessutom visar den svenska näringsrekommendationen för fysisk aktivitet, barn och ungdomar skall 
vara fysisk aktiva minst 60 min per dag. För att ungdomar skall utvecklas skall aktiviteten vara så 
varierad som möjligt för att ge optimala möjligheter att utvecklas. Alla former av fysisk aktivitet är 
viktig för bl.a. hjärt- och lungkapacitet, flexibilitet, rörlighet, snabbhet, muskelstyrka, koordination 
och reaktionsförmåga (Livsmedelverket, 2008). 
 Jag anser att det är viktigt att få eleverna motiverade under idrottslektionerna eftersom det för 
många är enda chansen till fysisk aktivitet. Målet för mig när jag kommer ut och jobbar är att få alla 
mina elever motiverade på lektionerna, att de skapar ett intresse för fortsatt fysisk aktivitet även på 
fritiden. För att lyckas skapa motiverade elever anser Jenner (2004) att lärarens egen motivation är en 
nödvändig förutsättning.  
 
Undervisningsmetoders�påverkan�
Jenner (2004) anser att det som påverkar elevernas motivation är lärarens uppfattningar och 
undervisningsstil. Han anser att en förutsättning för att eleverna skall vara motiverade är att läraren 
har en positiv syn på sina elever samt att vara tolerant och ha en öppen och lyssnande hållning. För 
att behålla elevernas motivation är pedagogens förväntningar på eleverna mycket avgörande enligt 
Jenner (2004). Har läraren positiva förväntningar på eleven, leder det till goda resultat och därmed 
också om läraren har negativa förväntningar på eleven blir det oftast dåliga resultat. Det har visats sig 
att elevernas beteende har varit en avspegling av lärarens förväntningar (ibid.).  
 Även Normell (2008) anser att relationen till läraren har stor betydelse för elevernas motivation i 
skolan. Detta visar att läraren har stor påverkan på elevernas motivation och det finns många olika 
undervisningsmetoder som läraren kan ta till och använda för att påverka elevernas lust att lära 
(ibid.). Lärarens undervisningsmetoder skiljer sig på flera sätt, men flera av metoderna går in i 
varandra många gånger. När läraren kombinerar metoderna når han/hon ut till fler elever. Läraren 
har till uppgift att lära eleverna att jobba med olika metoder eftersom det gynnar elevernas lärande att 
variera metod (Björklund, 1982; Lindström och Pennlert, 2006).  
 Samma mål och innehåll kan av läraren och eleverna bearbetas med hjälp av olika metoder. Det 
gäller för läraren att hitta de rätta metoderna för alla elever för att de ska vara motiverade. För läraren 
gäller det att vara följsam mot situationen och eleverna (Lindström och Pennlert, 2006). Annerstedt 
(1995) är också inne på att metodval av innehållet är det som gör att eleverna blir motiverade eller 
inte. Han säger vidare att mål och en mening med undervisningen blir allt viktigare eftersom allt inte 
är ”roligt” för alla alltid. Dessutom måste läraren ge eleverna rätt typ av feedback och ge eleverna 
möjlighet att utvärdera undervisningen (ibid.). Metodens utgångsläge kommer alltid att påverkas av 
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vissa faktorer, som tid, innehåll, mål och deltagargrupper, och dessa faktorer måste läraren också se 
till när han/hon väljer metod (Björklund, 1982). 
 
Teoretisk�ram�
Som teoretisk ram har jag valt att titta lite närmre på Stensmos teoretiska modell om lärarrollen. Min 
fokus kommer att ligga på kontroll och då på lärarkontroll och elevernas självkontroll. Jag har valt att 
arbeta med två olika ledarstilar. En ledarstil som är mer inriktad mot det lärarkontrollerande hållet 
medan den andra ledarstilen då läraren är mer med eleverna och bestämmer tillsammans med dem, 
mer inriktat mot elevers självkontroll.  Stensmo (2000) belyser några generella principer för 
ledarskapet i klassrummet och nämner då i sin modell: kontroll, motivation, gruppering, 
individualisering och planering. Alla dessa fem arbetsuppgifter skall gå in i varandra och samverka.  
 

 
Figur 1. Stensmos modell om ledarskap i klassrummet.  
 
Här nedan följen en kort förklaring vad Stensmo (2008) menar med de olika begreppen i figuren. 

Kontroll- Att ha kontroll i klassrummet är när läraren försäkrar sig att klassrumsbeteendet 
överensstämmer med de mål, planer och förväntningar som skolan, elever, lärare och föräldrar har 
på aktiviteten i klassrummet.  

- Har läraren en stark lärarkontroll betyder det att läraren själv fattar alla viktiga beslut i 
klassrummet, detta beteende gör att eleverna lär sig att någon annan har ansvaret. 

- Har eleverna en stark självkontroll betyder det att merparten av besluten som fattas i 
klassrummet är eleverna som fattar. De får då för mycket ansvar och fatta för många beslut 
som kan göra att de känner sig otrygga och osäkra.  

- Har läraren delad kontroll betyder det att läraren och eleverna aktivt förhandlar om besluten 
som tas i klassrummet tillsammans. Detta är det bästa sättet för att eleverna skall arbeta och 
känna sig tryggs med det sociala klimatet i klassrummet.  

Motivation - Motivation på latin movere betyder att röra sig och det är just det som menas med 
motivation, att sätta människan i rörelse mot ett mål. Lärare är elevernas motivator genom att ge 
eleverna krafter för att få energi att komma fram till målet. Lärarens motivationsarbete med eleverna 
är att hjälpa sina elever att identifiera målen genom ansträngning och lärande.  

Gruppering – grupperingarna i skolan är många och alla elever ingår i någon gruppering. 
Grupperingarna blir viktiga och betydelsefulla för hur verksamheten i klassrummet blir. 

Individualisering – Det finns en stor bredd mellan elevernas färdigheter, kunskaper och 
förutsättningar för lärande. Vilket betyder att läraren skall försöka anpassa sin undervisning efter 
varje enskild elevs behov och förutsättningar.  
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Planering – Alla planerar och fattar beslut utifrån erfarenheter av det förflutna, beslut fattas i 
nuet som får konsekvenser i framtiden. Läraren planerar inte bara innan han/hon möter eleverna i 
klassrummet utan planering sker även under mötet med eleverna och även efter mötet. När läraren 
planerar i handling innebär det att han/hon anpassar verksamheten efter händelser som sker just då i 
undervisningen. När läraren planerar efter lektionerna blir det mer en utvärdering och avstämning av 
lektionen (Stensmo, 2008). 
 

Syfte��
Syfte med min aktionsforskningsstudie är att testa och studera hur lärarens instruktionssätt och roll 
påverkar elevernas aktivitet under och upplevelser av lektionen. Hur är aktiviteten och hur påverkas 
motivationen hos elever när läraren är mer passiv i sin lärarroll jämfört med när läraren är mer aktiv i 
sin lärarroll och under aktiviteterna. 
 
Mina frågeställningar i detta arbete: 
- Hur påverkar lärarens förhållningssätt elevernas aktivitet och motivation under idrotts-

lektionerna? 
- Vilka för och nackdelar finns med ett aktivt instruktionssätt? 
- Hur kan läraren motivera eleverna att vara mer aktiva under idrottslektionen?  
 

Metod��
I denna studie har jag jobbat med ett aktionsforskningsprojekt, det går ut på att jag är mer delaktig i 
forskningen genom att prova på alternativa lösningar till olika situationer och problem. Jag använder 
aktionsforskning som metod för att deltagande aktionsforskning enligt Tiller (1999) har som mål att 
hjälpa människor utforska sin egen situation för att kunna förändra den.  
 I detta aktionsforskningsprojekt har jag valt att följt en årskurs 8 i grundskolan under tre tillfällen 
där jag som lärare varit mer och mindre aktiv under lektionerna. Under ett tillfälle observerade jag 
och var passiv under de andra två lektionerna var jag mer aktiv som lärare. Efter dessa lektioner 
intervjuade jag sex stycken elever för att se vad de ansåg om de olika lärarstilarna som jag använt mig 
av.  
 
Datainsamlingsmetoder��
Den metod jag har använt mig av är kvalitativa forskningsintervjuer eftersom jag ville veta elevernas 
uppfattning och tankar samt observationer för att det berör beteenden i naturliga situationer (Patel & 
Davidsson, 2003). Jag valde att arbeta med observationer för att lättare kunna se aktiviteten och 
intervjuer för att höra elevernas åsikter, hur de uppfattar idrottslärarens förhållningssätt under 
lektionerna. Jag har valt att följa en klass under en längre tid för att lära känna eleverna lite bättre. Jag 
genomförde mina kvalitativa forskningsintervjuer på sex slummässigt utvalda personer, tre killar och 
tre tjejer. Jag använde mig av ett frågeformulär för att ha en mall att fråga efter och kunna ställa 
följdfrågor och få så innehållsrika svar som möjligt.  
 
Genomförande�
Jag valde att genomföra mitt utvecklingsarbete utifrån lärarnas färdiga planering. Eftersom 
idrottsläraren hade svårt att ändra i sin planering när det gällde momenten de skulle göra så utgick jag 
ifrån den planeringen. De hade även färdiga banor som jag utgick från. Då kunde jag samtidigt se om 
det gick ha olika ledarstilar utan att välja innehåll på lektionen. Utifrån planeringen ville jag ha så 
olika ledarstilar som möjligt och Stensmo (2008) skriver om olika ledarstilar där den aktiva och den 
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passiva ledarstilen är långt ifrån varandra och jag valde då att använda mig av en aktiv och passiv 
ledarstil. När jag sedan valde vilken ledarstil jag skulle ha på vilken lektion valde jag att ha en passiv 
ledarstil då eleverna skulle klara uppdrag tillsammans för att inte jag som lärare skall komma och säga 
hur de ska göra utan de fick då träna på samarbete och fundera tillsammans hur de skulle klara 
uppgiften. Lektionen jag valde att ha en aktiv ledarstil på var under en lektion då eleverna skulle göra 
ett test och skriva upp på protokoll. Jag ville här att eleverna skulle få en motivator som kunde 
motivera och få eleverna att göra sitt bästa genom att vara delaktig tillsammans med dem. Eleverna 
fick här möjlighet att fråga om tips och utmana läraren för att nå ett bättre resultat. Jag anser att båda 
typerna av ledarstilarna användes för att nå olika mål hos eleverna. I den passiva ville jag att eleverna 
skulle träna på samarbete och lösa uppgifter tillsammans medan på den aktiva ledarstilen ville jag att 
eleverna skulle nå ett bättre resultat och göra sitt absolut bästa.  
 
Urval�
Jag har valt att följa och intervjua en högstadieklass i Norrbottens län. Alla eleverna som jag 
studerade och intervjuade har jag dels haft VFU tillsammans med och dels följt under tre lektioners 
tid på idrottsundervisningen. Jag valde att ha en högstadieklass eftersom jag utbildar mig mot det 
stadiet. I klassen går det 23 elever varav 14 tjejer och 9 killar. Jag valde senare att intervjua slumpvis 
tre tjejer och tre killar av dessa för att se vad de tycker om idrotten och idrottsläraren.     
�
Procedur�
Under min studie hade jag eleverna under tre lektioner. Första lektionen höll jag i undervisningen 
men var lite passiv i mitt handlande och observerade eleverna samtidigt som jag ledde dem. Under 
den andra lektionen observerade jag enbart och lärarna hade en passiv roll och under den sista 
lektionen var jag aktiv i undervisningen tillsammans med eleverna. Efter sista lektionen genomförde 
jag intervjuer i grupper, med tre och tre elever i varje grupp.  
 När jag gjorde intervjufrågorna utgick jag från mitt syfte. Jag valde att ha frågor både som 
handlade om hur eleverna upplevde att undervisningen var när idrottsläraren var mer och mindre 
aktiv och frågor som handlade mer om hur de skulle vilja ha det. Intervjuerna gjordes sista lektionen 
jag var tillsammans med eleverna. Innan jag började intervjuerna berättade jag att jag inte kommer att 
använda elevernas namn men att det är en högstadieklass och hur många killar och tjejer jag 
intervjuar, jag berättade även varför och mitt syfte med intervjuerna. Patel och Davidsson (2003) 
menar att det är viktigt att klargöra för informanterna vad syftet med intervjun är. De anser vidare att 
det även är viktigt att klargöra på vilket sätt bidraget kommer att användas.   
 Jag valde att intervjua lika många killar som tjejer och intervjuerna skedde i grupp för att de 
skulle våga prata inför mig samt att de känner varandra väl och vågade prata inför varandra. Jag 
intervjuade dem tre och tre, där jag började med tre tjejer sedan tre killar. Jag valde att göra 
intervjuerna enligt Kvale och Brinkmanns (2009) rekommendationer i ett rum inne i idrottshallen för 
att informanterna skulle känna sig trygga och vara avslappnad, intervjuerna tog ca 10 min. Jag valde 
att anteckna intervjuerna eftersom jag visste att svaren inte skulle bli alltför långa.   
 
Innehållsanalys�
Under de kvalitativa intervjuerna antecknade jag svaren på ett papper och frågade sedan eleverna om 
jag hade förstått dem rätt. När jag sedan kom hem samma dag skrev jag ner intervjuerna på datorn 
för att jag skulle ha det färskt i minnet. Samma sak gjorde jag med mina egna reflektioner, jag skrev 
ner på ett papper i skolan vad jag hade reflekterat över, samma dag skrev jag mer utförligt på datorn 
när jag kom hem för att inte glömma bort någonting. Patel och Davidson (2003) anser att det är en 
fördel att påbörja analysen medan intervjun och reflektionerna är färskt i minnet, annars blir det 
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svårare att få ett ”levande” förhållande till sitt material. I mina anteckningar över intervjuerna och 
reflektionerna kom många citat fram som jag kunde använda i en löpande text. Jag fick ut ett stycke 
med mina egna observationer och reflektioner, ett stycke med intervjuer och ett stycke där jag satte 
ihop mina egna reflektioner med intervjuerna. Jag valde att sätta in mina observationer och 
reflektioner under tre olika rubriker där de tre olika ledarstilarna finns med och utgjorde rubrikerna. 
Därefter kommer intervjuerna och den sammanfattande analysen av reflektioner och intervjuer. Jag 
har under min bearbetning med texterna från reflektionerna och intervjuerna utgå ifrån mina 
forskningsfrågor jag har i syftet.   
 

Resultat�
Denna del presenterar resultatet av mina reflektioner av lektionerna samt intervjuerna med eleverna. 
Jag har valt ut tre olika teman som rubrik utifrån lektionerna. Rubrikerna är gjorda utifrån de olika 
ledarstilarna jag använde mig av under de tre olika lektioner. Jag har följt samma årskurs 8 under alla 
lektioner, jag har haft i tre olika moment under idrottslektionerna där jag har observerat och 
reflekterat samt gjort intervjuer med eleverna. Jag intervjuade eleverna i grupper och intervjugruppen 
bestod av tre tjejer och tre killar. Alla eleverna gick i samma klass. Mina egna reflektioner av 
lektionerna presenteras här nedan följt av intervjuerna.  
 
Samarbetsövningar���både�aktiv�och�passiv�lärarroll�
Under denna lektion hade eleverna olika samarbetsövningar, det fanns sju olika stationer som 
eleverna skulle fixa under lektionen. Jag tänkte att jag skulle försöka vara med olika grupper under 
lektionens gång. Jag gick igenom och visade hur alla banor innan jag delade upp klassen i 4 olika 
grupper med 4-5 i varje grupp.  
 Inledningen av lektionen ansåg många elever att det skulle vara kul att göra samarbetsövningar 
för att banorna såg så roliga ut men när jag hade delat in dem i grupper var det några som vägrade 
vara med eftersom de inte fick vara med sina kompisar som de alltid är med, men de flesta 
accepterade och började jobba i sin grupp på de olika stationerna. Fyra elever vägrade vara med, jag 
försökte få de fyra eleverna att jobba i sina grupper genom att förklara för dem varför vi har 
samarbetsövningar och två av dem gick då med på att jobba tillsammans i sin grupp, medan två 
stycken vägrade, en kille och en tjej. Jag försökte prata med dem för att få dem att vara med, jag 
förklarade varför vi har idrott och vad just denna idrottslektion gick ut på och till slut gick de med på 
att vara med på aktiviteterna om de fick vara i samma grupp. De fick gå med i en grupp och fixade 
alla övningarna under hela lektionen. Det blev svårt för mig att vara med i aktiviteten tillsammans 
med eleverna, istället gick jag runt till alla grupper och försökte peppa dem genom att ge tips och 
prata med gruppen hur de skulle klara av uppgiften. Grupperna som jag var till frågade frågor och 
diskuterade tillsammans med mig hur de lättast skulle klara av uppgiften. Det var olika svårighetsgrad 
på banorna, vissa banor klarade grupperna galant medan vissa banor fick de prova flera gånger innan 
de kom på hur de skulle göra.  
 
Egna�reflektioner�
Just under denna lektion anser jag att jag som lärare hade stor inverkan på elevernas aktivitet. Dels 
genom att jag motiverade några elever som inte ville vara med att vara med i aktiviteten genom att 
förklara varför och syftet med lektionen. När eleverna förstod vad syftet var med lektionen kunde de 
motivera sig att delta under aktiviteten. Jag såg även att de blev mer aktiva då jag var i närheten där 
de utförde aktiviteten. Vissa grupper ”fuskade” sig igenom banorna då jag inte var i närheten, när jag 
kom i närheten och pratade med dem försökte de verkligen sitt bästa att klara av alla banor 
tillsammans utan att fuska. I början var många elever omotiverade till att göra banorna tillsammans 
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med andra i klassen, många grupper pratade inte med varandra och kom inte riktigt igång, men 
genom att jag var och pratade och diskuterade olika lösningar tillsammans med dem så kom 
grupperna igång. De blev mer och mer självgående ju fler banor de klarade tillsammans och i slutet 
tyckte de faktiskt att det var riktigt roligt.   
 
Fångarna�på�skolan�–�passiv�lärarroll�
Denna lektion var lite speciell då klassen jag var med hade lektion tillsammans med en annan klass, 
under denna lektion observerade jag mest eftersom det var två idrottslärare, dessa idrottslärare var 
passiv i sin lärarroll under denna lektion. Det jag kunde se från början när båda klasserna skulle 
samlas var att min klass var uppdelad, tjejerna satt för sig och killarna för sig medan i den andra 
klassen satt alla eleverna tillsammans. Även under denna lektion var det en kille och en tjej som 
vägrade att vara med, samma elever som vägrade vara med under den första lektionen. Dessa två 
elever gick från lektionen för att de nu vägrade vara med utan att någon lärare hann prata med dem. 
Under denna lektion var eleverna indelade i grupper och jobbade tillsammans, de var 3-4 stycken i 
varje grupp och det var nio olika baner som grupperna skulle ta sig igenom, när gruppen klarat en 
bana vinner de en nyckel. När musiken spelades jobbade gruppen tillsammans, ca 2 minuters arbete 
att klara av uppgiften.  
 Eleverna fick ett papper per grupp där det var ett schema över alla banor som de skulle utföra 
under lektionen. Alla grupper började på olika stationer och följde sedan schemat på papperet för att 
veta vilken bana de skulle gå till därnäst och för att inte krocka med de andra grupperna och att alltid 
ha en ny station att gå till. när eleverna klarat sin bana då tiden var ute fick en nyckel på sitt papper, 
hade de inte klarat sin bana så fick de en fråga som de i gruppen skulle diskutera och svara på för att 
få nyckel på den banan. Det kunde vara frågor som: Nämn 5 städer i Sverige som börjar på s? Nämn 
10 huvudstäder i Europa? När lektionen var slut skulle grupperna ha försökt få ihop alla nio nycklar 
för att inte bli fången på skolan.     
 Inledningsvis av lektionen var samtliga aktiva och jobbade på bra och hjälptes åt i gruppen, 
samarbetet ansåg jag vara bra. Eleverna är mer ”tvingade” att jobba tillsammans när de är i grupp 
och jobbar mot ett gemensamt mål. Den första delen av lektionen jobbade samtliga grupper på även 
fast de hade klarat banan, de kunde göra om banan två gånger bara för att ha någonting att göra. Ju 
längre det gick av lektionen desto mindre aktiva blev vissa elever. I slutet av lektionen upplevde jag 
att eleverna blev mindre aktiva och motiverade till att ta alla nycklar, när de klarat en bana innan 
tiden var ute slutade gruppen att göra aktiviteten och tittade på alla andra grupper istället. Lärarnas 
roll under denna lektion var passiv, de visade endast i början hur alla övningar gick till sedan stod de 
och höll koll på tiden och delade ut nycklar till eleverna när de klarat av banorna.  
 
Egna�reflektioner�
Mina upplevelser av denna lektion var att eleverna var taggade i början och motiverade för att de 
hade någon sorts belöning (nyckel) när de klarat av en bana, men i slutet var de inte lika taggade att 
få belöningen utan de ville bara bli färdig med banan. Jag upplevde heller ingen större skillnad mellan 
killar och tjejer under denna lektion utan det var mer gruppvis att de var mer och mindre aktiv. Om 
jag jämför med förra lektionen som var samarbetsövningar var denna lektion ganska lika och jag 
upplevde då att när jag gick runt till grupperna jobbade de bättre. Jag anser att om eleverna hade haft 
en lärare som var runt och peppade grupperna mer hade de blivit påverkade på ett positivt sätt 
genom att ge mer ifrån sig. Jag anser även att killen och tjejen som gick från lektionen hade kunnat 
vara med om någon lärare pratat med dem om varför vi gör detta på idrottslektionerna för att de 
förstår syftet med att ha idrott. Under denna lektion anser jag även att det skulle vara svårt för 
läraren att vara aktiv tillsammans med eleverna i aktiviteten, det skulle bli svårt att se alla elever då. 
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Men att gå runt och peppa eleverna till att klara övningarna skulle vara en bra för elevernas 
motivation.  
 
Skoltestet�och�biptestet�–�aktiv�lärarroll�
Under denna lektion var jag mer aktiv tillsammans med eleverna. På denna skola körde idrottslärarna 
ett test (Skoltestet) varje termin och eleverna noterar sina resultat på ett protokoll som de sedan 
kunna jämföra sina tidigare resultat. Testet bestod av nio olika övningar: stående längd, stående höjd, 
hopprep, situps, tvåtakt basket, armhävningar, stepup, dips och skyttellöpning. Under en minut 
skulle de göra så många repetitioner de kunde och sen skriva på protokoll hur många de klarat de 
kunde då se om de förbättrades någonting genom åren. Eleverna gick två och två mellan de olika 
stationerna där en av dem räknade hur många repetitioner den andre gjorde under en minut, sen 
byttes dem av. Eleverna fick välja vem de ville jobba med och kunde välja någon som var lika bra 
som en själv och tävla mot varandra. Risken med detta är att någon blir utanför och har ingen att 
jobba med eller att det blir ojämna par, att den ena känner sig dålig. Alla eleverna valde att jobba med 
någon från det egna könet. De fick gå till vilken station de ville och börja när de ville, jag som lärare 
höll koll på tiden, jag använde mig av tidtagarur där jag sa högt till alla när minuten började och 
slutade, jag hade ingen längre paus mellan minuterna utan det fick eleverna sköta själva om de 
behövde vila en minut kunde de göra det medan jag tog tiden.  
 Innan lektionen började var det några som redan då kom och sa att de hade ont på olika ställen i 
kroppen (förkyld, ont i ett knä, ont i halsen osv.) att de skulle ta det lugnt på lektion eftersom att de 
visste att det var fysiskt krävande. Även under denna lektion kom killen och tjejen från tidigare 
lektioner i början men båda vände vid dörren utan att komma och prata med läraren. Jag gick igenom 
stationerna med eleverna och de fick sitt protokoll från tidigare år tillbaka. Jag började ta tid på en 
minut så att eleverna kom igång, sedan började jag gå runt till eleverna. Under lektionen försökte jag 
gå runt till alla elever samtidigt som jag var med på de olika aktiviteterna skulle jag hålla koll på tiden 
och hinna se alla elever. I början var det svårt att hålla koll på allting samtidigt, men det blev lättare 
då jag tog hjälp av eleverna genom att de fick hålla koll på tiden medan jag gjorde olika övningar. Jag 
gick runt och gjorde övningarna med alla elever.  
 Eftersom jag hade haft eleverna en lite längre tid och börjat lära känna dem visste jag vilka elever 
jag mer kunde utmana i övningarna och vilka elever jag mer uppmuntrade att göra fler. Jag upplevde 
att de flesta elever blev peppade av att jag var med på deras övning men det kanske beror på att jag 
var ny och dem har inte hunnit lessna på mig. Det jag kunde märka var också att killarna blev mer 
peppade av att utmana mig de kunde fråga hur många jag klarar och se om de kunde besegra mig och 
tjejerna upplevde jag blev mer peppade av att jag var där och uppmuntrade dem och gav dem positiv 
feedback på övningarna de kunde fråga hur de skulle göra för att orka hela minuten och göra fler.  
 Det som var svårt när jag var med och gjorde övningarna med eleverna var att hinna se alla 
andra samtidigt men ibland tog jag paus och tittade på hur eleverna jobbade för att få en större 
överblick av lektionen. Jag anser att det är viktigt att inte bli för delaktig i övningarna och bara köra 
på utan stanna upp och se alla elever och de känner att de kan komma och fråga mig om det är 
någonting. När jag mer stannade upp och reflekterade under lektionen såg jag att många tjejer gav 
upp då de inte orkade något mer medan många av killarna vilade några sekunder när de inte orkade 
men körde på sen igen tills tiden var ute. På protokollet de skrev upp sina resultat på fanns det 
resultat ända från årskurs 4, många ville slå sitt gamla resultat. Jag är lite kluven vad gäller protokoll 
då de kan se sina gamla resultat på en gång, jag upptäckte att många elever kollade sitt senaste 
resultat, gjorde lika många eller en mer än tidigare och slutade efter det trotts att det fanns tid kvar, 
de var bara intresserad av att göra lika många eller en mer inte så många de orkade. Förutom då jag 
var med och ”tävlade” eller peppade dem, då gjorde de så många som de orkade. Samtidigt är det 
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några elever som blir peppade av att se sina gamla resultat och vill försöka slå det med så mycket 
som möjligt. Men detta är väldigt individuellt.       
 
Egna�reflektioner�
Jag anser att testerna skrämde några elever att vara med eftersom de kom innan lektionen och 
förklarade att de inte kunde göra sitt bästa, att de hade ont. Jag anser att eleverna kanske kände 
mindre press både från mig som lärare och från dem själva genom att säga att de hade ont. Jag anser 
att dessa elever var med bra och kämpade på bra trotts att de hade ont. Många elever tror jag kan bli 
skrämda av att ha testerna eftersom de tror att läraren skall kolla dem och sen sätta betyg utifrån det. 
Jag anser att det är otroligt viktigt att läraren talar om för eleverna varför de har tester på lektionerna, 
att det är för elevens egen skull, inte för lärarens skull. Utan det är ett sätt att se en förbättring av sin 
fysiska förmåga. Efter detta skulle eleverna springa biptestet och då var det en bandspelare som sa 
hur och var de skulle springa, när eleverna hade sprungit färdigt eftersom, passade jag på att intervjua 
dem.  
 
Intervjuerna�
Intervjuerna har genomförts i syfte att få reda på vad eleverna tycker om de olika lärarrollerna jag 
använt mig av och hur de vill att idrottsläraren skall ha för ledarstil. Vilka för och nackdelar det finns 
med att ha en aktiv ledarstil.  
 Alla eleverna på intervjuerna hade lagt märke till att jag använt mig av två olika ledarstilar och de 
tyckte att det hade varit roligt och bra när jag var mer aktiv under aktiviteten, de tyckte mer om den 
ledarstilen där jag var tillsammans med dem eftersom de gjorde sitt bästa då. En kille uttryckte det: 
”Det är ju inte negativt att du är med utan man försökte göra sitt bästa hela tiden då” en annan tjej sa 
när jag frågade om det fanns gånger då det var jobbigt att läraren var med: ”det kan vara jobbigt för 
vissa elever att läraren är där när man är förkyld för då kan man inte göra sitt bästa.” Hon menade att 
hon inte orkar lika mycket då hon är förkyld och ville då inte att läraren skulle ”tvinga” henne att 
jobba hårdare.  
 Jag frågade eleverna om de trodde att jag hann se alla under lektionerna då jag var aktiv 
tillsammans med dem och jag fick olika svar från tjejerna och killarna. Alla killarna trodde absolut att 
jag hann se alla under lektionen medan en tjej sa att: ”det blir nog jobbigt för dig att hinna se alla” en 
annan tjej tillade ”det kan vara svårt för dig om du ska hinna prata med alla hur man ska göra en 
övning” tjejerna trodde heller inte att jag skulle kunna bedöma alla elever under den lektionen. Men 
verken tjejerna eller killarna tyckte att jag gav lika mycket uppmärksamhet åt alla när jag använde mig 
av den mer aktiva ledarstilen.   
 När det gällde motivationen och om läraren kunde motivera eleverna genom att vara mer 
delaktig och aktiv på idrottstimmarna svarade en kille: ”Jag blir mer peppad att få visa vad jag kan när 
läraren är med.” En tjej sa: ”När läraren är med blir jag mer motiverad att visa vad jag kan för att få 
bra betyg.” Även killarna kom in på att de kan få bättre betyg när läraren ser dem. Deras resonemang 
var bara krig att få bra betyg när läraren såg dem, det var ingen som nämnde någonting om att de lär 
sig någonting för framtiden som de kan ha nytta av senare utan det var bara för betygens skull.  
 De aktiviteter som eleverna tyckte var bäst för läraren att vara aktiv på var enligt tjejerna i 
redskap ”för i redskap behöver man mycket hjälp för att klarar av övningarna” (en tjej) en annan tjej 
fyllde i ”för att övningarna skall gå rätt till kan läraren visa.” Tjejerna tyckte även att olika tester 
kunde vara bra aktivitet för läraren att vara med, en tjej sa om tester: ”jag kan göra fler grejer och 
orka mer när läraren är där och peppar mig.” Killarna kunde inte komma på någon aktivitet som var 
bra eller dålig att läraren var med.  
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 Några veckor innan jag intervjuade eleverna hade de haft olika tester men även redskap på 
idrotten, jag tror att eleverna hade dessa två olika aktiviteterna färskt i minnet och kunde inte riktigt 
komma på något annat. Jag ville heller inte påverka dem för mycket genom att ta några exempel, jag 
lät dem tänka och komma på själva.  
 Vad eleverna ansåg att de lärde sig av läraren med en aktiv ledarstil var att de fick mer tips på 
teknik och även andra tips vad man skall tänka på i olika situationer. En kille sa ”jag blir mer peppad 
och orkar mer när läraren är med” en tjej sa ”när jag inte orkar mer så kan läraren göra att jag orkar 
lite till i alla fall.” Alla elever ville att läraren skulle vara mer aktiv under alla lektioner.  

Vilka fördelar eleverna såg med att ha en aktiv lärare var att de blir mer peppad och motiverad, 
de ansåg även att det skulle bli lättare att klara av övningar genom att de fick mer tips. Nackdelarna 
som eleverna ansåg med att ha en för aktiv lärare var att läraren inte skulle hinna se alla, en tjej sa” 
läraren kanske har någon favorit elev och typ bara vill vara med den.” Och de andra tjejerna höll med 
om att läraren kanske favoriserar vissa elever. En kille nämnde att ”vissa elever kanske känner sig 
sämre av att läraren hela tiden skall vara med, liksom får press på sig.” Han menar att vissa kanske 
känner sig uttittade och för pressade för att de skall kunna lyckas.  

På frågan om de trodde att det skulle vara skillnad att ha en manlig eller kvinnlig lärare som var 
aktiv under lektionen svarade en tjej ”tjejer blir nog mer peppade av kvinnliga lärare och killarna blir 
mer peppad av manliga lärare.” Pojkarna svarade att de inte tyckte att det spelade någon roll om det 
var en manlig eller kvinnlig lärare. Jag vet inte om de svarade det för att jag var en kvinnlig 
intervjuare. Samtidigt som alla eleverna ville att läraren skulle vara mer aktiva tillsammans med dem 
trodde de även att det kunde bli jobbigt rent fysiskt för lärare att vara med på alla lektioner. 
 
Sammanfattande�analys�
Utifrån mina egna reflektioner och observationer var att eleverna blev mer ”peppad” och motiverad 
till aktiviteten då jag var i närheten och pratade och gjorde övningarna tillsammans med dem, det var 
även det eleverna sa i intervjun att de hela tiden försökte göra sitt bästa då läraren är med. De sa att 
de blev mer motiverade genom att de fick positiv feedback under lektionen och jag upplevde det 
även själv. 

Om jag ser till killen och tjejen som kom på lektionerna men vände lika snabbt i dörren, var de 
med på den första lektionen då jag hann prata med dem. Genom att jag hann förklara för dem vad 
lektionen gick ut på, syftet med samarbetsövningar accepterade de det till slut och var med under 
hela lektionen. Där har läraren också ett stort ansvar till eleverna att kunna motivera eleverna genom 
att säga varför vi har olika saker på idrottstimmarna. Jag upplevde att det är viktigt att kunna säga 
syftet till eleverna på varje lektion för att lyckas få med alla elever och få dem motiverade till att delta.  

En annan reflektion jag gjorde under alla tre lektionerna var att ansträngningsnivån var ungefär 
samma under alla lektionerna. Detta tror jag beror på att under alla lektionerna arbetade eleverna i 
små grupper och blev ”tvingade” att arbeta. Jag upplevde en liten skillnad på den lektionen jag var 
mest aktiv att eleverna jobbade bättre då jag var i närheten.     

Eleverna tyckte precis som jag att den aktiva ledarstilen var roligare och bättre. Eleverna tyckte 
det var bättre eftersom de fick chans att ”tävla” eller få höra mer positivt ifrån läraren, samtidigt som 
de anger att de lär sig bättre genom att de får mer tips på vad de skall göra bättre. Jag anser att det var 
bättre eftersom jag upplevde att jag fick mer kontakt med eleverna och jag kunde gå runt och se alla 
elever samt få dem mer motiverade att arbeta, samtidigt som det även finns nackdelar med denna 
ledarstil. Nackdelarna blir att jag inte hinner se allting runtomkring, kanske att jag ger mer 
uppmärksamhet till vissa elever utan att jag själv tänker på det eftersom vissa elever är mer 
utåtriktade och framåt, samt att en idrottslärare skall orka vara med under alla lektioner under hela 
veckan. Även eleverna trodde att det kunde finnas några nackdelar för läraren att vara med. En 
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blandning av dessa ledarstilar tror jag skulle passa mig bäst, där jag både hinner se alla elever och det 
som händer runtomkring, men även hinna vara med eleverna i aktiviteten för att lära känna dem 
bättre och att få eleverna mer peppade och motiverade till idrottsundervisningen.  

En annan sak som även de intervjuade eleverna sa var att jag inte skulle hinna se alla elever 
under lektionen då jag var aktiv. Jag kan hålla med dem att det var svårt att hålla koll på allting då jag 
var med i aktiviteterna men samtidigt hann jag gå runt till alla elever och prata lite med alla fast jag 
inte riktigt hade koll på allting som hände runtomkring. Men jag tror att genom att ge eleverna lite 
mer ansvar och jag lär känna eleverna bättre kommer jag kunna lita på att alla gör sina saker fast 
läraren inte alltid är med. 

Fördelarna som eleverna tyckte var bäst med att läraren var aktiv var just att de blev mer 
peppade att antingen kunna ”besegra” läraren i olika aktiviteter eller att de bara blev peppade av att 
läraren var med och pushade och gav positiv feedback. Att eleverna blir mer motiverade av att 
läraren är med är även motiverande för mig, vilket gör att jag kommer försöka vara mer aktiv på 
mina lektioner. Jag anser att det går att vara med i olika mängd på lektionerna eller att vara med 
under vissa lektioner för att få eleverna mer motiverade. Andra saker som jag såg under min 
observation var att eleverna blev motiverade av att ha ett mål med aktiviteten, som när de skulle 
samla nycklar på en lektion, då fick de en ”belöning” att de hade klarat en övning.  
 

Diskussion�
Under detta avsnitt i studien kommer det först att handla om mitt tillvägagångssätt. Hur den tänkta 
metoden fungerade och om det fanns någonting som jag kunde ha gjort annorlunda för att resultatet 
skulle blivit mer tillförlitligt. Därefter kommer det handla om resultatdiskussionen för den forskning 
jag gjort, här kommer jag tydliggöra resultatet som jag själv reflekterat och intervjuerna med eleverna. 
Till sist kommer jag att diskutera slutsatser och vidare forskning inom området.  
 
Metoddiskussion�
För mig kändes observation och kvantitativa intervjuer som det självklara valet eftersom jag både 
ville se själv om olika lärarstilar har effekt på elevernas motivation samtidigt som jag ville veta hur 
eleverna uppfattade de olika ledarstilarna samt hur de ville att läraren skulle vara. Jag ville få ett 
innehållsrikt material och kvalitativa intervjuer utmärks enligt Trost (2010) av enkla, raka frågor som 
jag får innehållsrika svar av. Jag hade kanske kunnat få ett mer innehållsrikt resultat om jag använt 
mig av enkäter för att få veta vad hela klassen tyckte om de olika ledarstilarna, eller att jag hade 
intervjuat fler elever. Mina egna reflektioner under lektionerna blev en stor del av arbetet eftersom 
syftet var att se om lärarens ledarstilar kan motivera eleverna. 

Intervjufrågorna utarbetade jag så att de skulle vara lätta att förstå för eleverna men samtidigt 
vara relevant för mig att veta. Enligt Trost (2010) kan intervjuaren fråga vad som helst som känns 
bra för dig bara frågan är rimlig i förhållande till studiens syfte. Innehållsmässigt varierade svaren 
mellan killarna och tjejerna lite men jag fick ändå med det jag tyckte var relevant. Min uppfattning var 
att eleverna förstod mina frågor, på någon enstaka fråga fick jag utveckla vidare för att eleverna 
skulle förstå vad det var jag ville ha svar på. Att anteckna samtidigt som jag intervjuade upplevde jag 
inte som svårt, utan jag skrev ner stödord samtidigt som de pratade och jag upplevde att jag fick med 
allt eleverna sa. Det kanske hade blivit annorlunda om jag använt mig av inspelning under 
intervjuerna. Då hade jag bara kunnat koncentrera mig bättre på eleverna och kanske fått dem att 
vidareutveckla sina svar. Precis som Trost (2010) menar att vid inspelningar kan den som intervjuar 
lyssna mer till tonfallen och ordvalen samt skriva ut och läsa ordagrant vad som sagts under intervjun 
anser jag att om jag använt mig av ljudinspelning hade jag fått mer ordagrant vad eleverna sa. Men jag 
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upplever ändå att jag fick med det som jag ansåg relevant och jag kunde hänga med och skriva 
samtidigt som eleverna pratade.   

Trost (2010) anser att under intervjuerna skall det inte finnas några åhörare, miljön skall vara 
ostörd samt att den intervjuade skall känna sig trygg i miljön. Jag anser att platsen jag valde var en 
sådan plats där eleverna kände igen sig samt att det var en ostörd miljö, vi kunde sitta i lugn och ro 
för att gå igenom frågorna.  

Jag valde att dokumentera genom att anteckna mina intervjuer eftersom jag visste att svaren inte 
skulle bli alltför långa och att jag kanske skulle ha skrämt eleverna lite om jag spelat in dem. Jag 
upplevde att jag fick med allt de sa, och jag frågade även vad de menade när jag var lite osäker på vad 
de menade. Trost (2010) nämner att den som intervjuar inte skall fråga om den som blir intervjuad 
menade på ett visst sätt eftersom det kan bli missvisande och inte alls som den intervjuade menade 
från början. Utan jag frågade vad de menade istället för att fråga om det var si eller så de menade.   

När jag kom hem efter intervjuerna skrev jag ner svaren en gång på dator för att försäkra mig 
om att jag hade fått svar på det jag tyckte var relevant och för att underlätta resultatarbetet när jag 
jämförde med mina egna reflektioner. Trost (2010) menar att när man gör anteckningar under 
intervjuns gång så är det viktigt att göra kompletterade anteckningar efter intervjuns slut. Han belyser 
vidare att för den som blir intervjuad kan anteckningar verka störande. Jag använde mig av 
anteckningar i alla fall eftersom det inte var alltför stora svar. Under intervjuerna försökte jag ha 
ungefär samma följdfrågor och ordning på frågorna. Jag har använt mig och förstärkt mitt resultat 
med citat från intervjuerna för att få mer trovärdighet i arbetet. 

Jag anser att jag fick ihop relevant data från eleverna och även från mina egna reflektioner. 
Eftersom jag delade upp materialet och att det inte var så stort material underlättade mitt arbete 
mycket.  

Klassen jag valde ut har jag sedan tidigare haft på min verksamhetsförlagda praktik, vi kände 
varandra lite innan mitt projekt började. Jag tror detta är viktigt i min studie för att eleverna skall 
känna sig lite trygga med att jag kommer in och är aktiv tillsammans med dem. Det kanske hade 
blivit annorlunda resultat om deras vanliga idrottslärare varit delaktig istället för mig, men jag ville 
själv känna och reflektera utifrån lärarens synvinkel när jag var aktiv under lektionen. Detta kan ha 
gjort att de blev extra motiverade av att det kom in en relativt ny lärare och ville visa vad de kunde 
för mig som de redan har visat för sin ”vanliga” idrottslärare. 
 
Resultatdiskussion��
I detta avsnitt följer diskussionen resultat- och analysdelen för att få en överblick i hur lärarrollen 
påverkar eleverna samt hur eleverna vill att läraren skall vara.  

Utifrån denna studie ser jag många likheter i det som jag själv har upplevt under min skolgång 
gällande lärarna. Läraren är det som gör ämnet, är det ett ”tråkigt” ämne i någon elevs ögon, kan 
ämnet med rätt lärare bli ett jätte intressant ämne. Att få alla elever motiverade på lektionen måste 
vara bland det svåraste med att vara lärare, och det är just läraren som har det stora ansvaret. Jag själv 
har upplevt att lärare har stor betydelse för mig att bli motiverad, detsamma visar forskning att 
lärarens roll har betydelse samt att de elever jag intervjuat anser detsamma. De fem arbetsuppgifter 
som belyses i Stensmos (2000) teori om ledarskapet där kontroll, motivation, planering, gruppering 
och individualisering ingår, jag anser att dessa måste fungera för att ledarskapet i undervisningen skall 
fungera. Jag har utgått ifrån kontroll i min studie och det jag lagt märke till är att om inte kontrollen 
fungerar blir inte eleverna motiverade vilket gör att planeringen inte fungerar och inte den 
individuella planeringen heller, grupperingarna i klassen blir okontrollerade vilket leder till kaos i 
klassen.  
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Forskning visar att lärarsituationerna är viktigt för att få motiverade elever, positiv inställning ger 
positiva och motiverade elever. Jenner (2004) och många med han anser att relationen samt 
kommunikationen från lärarna har stor betydelse för motivationsarbetet. Studier från elevers 
perspektiv visar också att lärarens bemötande mot eleverna är viktig för att eleverna ska känna glädje 
över lektionen (Smith, & St. Pierre, 2010). Individualisering ser jag även som en viktig del för att få 
motiverade elever. All denna forskning ser jag även i mina egna studier. Läraren motiverar eleverna 
mer genom att vara aktiv tillsammans med dem och eleverna får mer glädje till ämnet av att läraren är 
med och ”peppar” och ger feedback. De elever som jag hade i min studie upplevde jag blev mer 
motiverad av att jag var i närheten och var aktiv tillsammans. Stensmo (2008) skriver om 
individualiseringen där elever har så olika färdigheter, kunskaper och förutsättningar för lärandet. 
Genom att använda olika ledarstilar ger jag eleverna olika förutsättningar att nå upp till målen och jag 
når ut till olika typer av elever. Genom den passiva rollen når jag elever som gillar att utforska och 
prova på själv för att komma fram till en lösning och genom den aktiva rollen når jag ut till elever 
som lättare lär sig genom att se läraren göra sakerna. 

Ett exempel jag själv var med om under mitt projekt var när två elever vägrade delta och jag som 
lärare pratade med dem och kunde förklara vad syftet var med lektionen, när eleverna insåg vad 
syftet var accepterade dem det och var med på lektionen. Det visar hur lärare kan få eleverna 
motiverade genom att ge feedback och mål med lektionen. I Isbergs (2009) studie visar det sig också 
att läarrens roll och sätt att uppmuntra är en stor motivationsfaktor för eleverna, vilket jag upplevde i 
just den situationen då eleverna inte ville vara med. Annerstedt (1995) menar att mål och en mening 
med undervisningen blir allt viktigare eftersom allt inte är ”roligt” för alla alltid. När allting inte är 
roligt blir målet desto viktigare för eleverna för att de ska vara motiverade att delta. Isberg (2009) och 
även Normell (2008) betonar att hos de elever som är omotiverade till ämnet är lärarens roll ännu 
viktigare för att bli motiverade. Vilket jag upplevde i detta exempel när de omotiverade eleverna blev 
motiverade att delta då de fick veta målet med lektionen. Detta anser jag visar att läraren måste vara 
flexibel och kunna ändra på småsaker för att få med alla elever. Det gäller att se till alla elevers 
individer och försöka anpassa sin undervisning efter det. Annerstedt (1990) menar en kvalificerad 
lärare skall vara flexibel för att undervisa alla elevers olika behov och då nå alla elever.   

Andra reflektioner jag gjorde var att om läraren gav eleverna en belöning att jobba för så blir 
eleverna mer motiverade till aktiviteten. Men det gäller att hitta en lagom belöning för alla elever. 
Men även att läraren går runt och ”peppar” och ger tips till eleverna hjälper till med motivationen. 
Många elever ser betygen som en slags belöning, i intervjuerna sa eleverna att de gjorde sitt bästa när 
läraren var med för att de skulle ha chans att få bra betyg. Men jag tycker precis som Annerstedt 
(1995) nämnt tidigare att hitta mål och mening för undervisningen, att eleverna har någon nytta av 
det, och känner att de har nytta av det är viktigt. Läraren är elevernas motivator, läraren skall ge 
eleverna energi för att nå målet, läraren skall hjälpa eleverna att identifiera målet genom ansträngning 
(Stensmo, 2008). 

Under mina lektioner med olika lärarroller upplevde jag stor skillnad i motivationen hos 
eleverna. I den passiva rollen, sa jag inte mycket till eleverna utan de fick klara sig själva. När eleverna 
inte hade en lärare som var där och pratade och ”peppade” dem kändes det att eleverna fick mindre 
energi att göra saker. Här är elevernas självkontroll stark och då menar Stensmo (2008) att eleverna 
får för mycket ansvar och fatta beslut själva vilket kan göra att de känner sig otrygga och osäkra. 
Vilket kan leda till att de blir omotiverade till aktiviteten.  

När jag däremot var mer aktiv tillsammans med eleverna upplevde jag att eleverna blev mer 
motiverade av att dels kunna försöka besegra mig på vissa moment och dels att jag kunde prata med 
dem och motivera dem genom att ge feedback. Jag märkte samtidigt att då jag var aktiv med några 
elever då kunde andra elever ”slappa” lite med sina övningar bara för att jag inte var hos dem just då. 
Det blir svårt för en lärare att vara överallt hela tiden, det är alltså svårt att få alla elever motiverade 
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hela tiden. Här hade jag en delad kontroll tillsammans med eleverna och Stensmo (2008) anser att det 
är när eleverna får vara aktiv och förhandla om beslut vilket gör att eleverna känner sig trygg och det 
är det bästa sättet för att eleverna skall arbeta. Jag upplevde också att det var bättre arbete på denna 
lektion.  

Samtidigt som jag var aktiv med eleverna kände jag att jag inte riktigt hann se alla och hålla koll 
på allting samtidigt, men det kanske kommer med åren, när jag får mer rutin på mina lektioner och 
lär känna eleverna. Jag upplevde den lektionen då jag var mer aktiv som roligare att undervisa i, jag 
kom eleverna närmare och lärde känna dem på ett annat sätt, jag kunde gå runt till alla och prata med 
dem och det kändes som att eleverna vågade prata och fråga mig mer saker när jag var aktiv 
tillsammans med dem än när jag var passiv. Även sen när jag intervjuade eleverna upplevde de att 
den ledarstilen var roligare eftersom de blev mer motiverade att göra aktiviteten då. Metoden läraren 
väljer att använda enligt Björklund (1982) kommer alltid att vara beroende på olika ramfaktorer så 
som tid, innehåll, mål och deltagargruppen men även ekonomi spelar stor roll. Även fast detta är från 
1982 tror jag fortfarande på detta att det finns mycket läraren ska se till när han/hon väljer sin 
undervisningsmetod.  

Det positiva som jag såg med att ha en aktiv lärarstil var att kunna motivera eleverna på ett bättre 
sätt vid den passiva lärarstilen. Även eleverna i intervjun ansåg att fördelen med en aktiv lärarstil var 
att de blev peppade och motiverade av läraren och kunde lättare klara av övningar. Även Jenner 
(2004) anser att elevens motivation påverkas av lärarens undervisningsstil, vilket jag tycker visas i min 
studie.  
  En lektion jag hade med eleverna var fysiskt krävande och eleverna visste det, då kom de till mig 
innan lektionen och sa att de hade ont, de kunde inte göra sitt bästa. Detta anser jag att eleverna 
gjorde för att släppa lite på pressen de har på sig själva och tror att läraren har på dem. Här tycker jag 
att det är viktigt som lärare att betona att det bara är att göra sitt bästa för och utmana sig själv, att 
det inte är för lärarens skull som vi har detta. Jag anser precis som Jenner (2004) att lärarens 
förväntningar på eleverna är mycket avgörande, eleverna känner av dessa förväntningar. Läraren 
måste ha en positiv förväntning på eleven för att detta skall leda till goda resultat. Läraren måste ha 
en tolerant, öppen och lyssnande hållning till eleverna för att de skall fortsätta vara motiverade.    

Under min studie började jag fundera på: om läraren har positiv effekt på eleverna när han/hon 
är delaktig, orkar han/hon då vara med på alla lektioner i veckan? Går det att vara med på alla 
aktiviteter? Jag pratade med min handledare som har varit idrottslärare i över 40 år och hade hunnit 
prova på att vara aktiv på lektionerna. Hon ansåg att det inte fungerade i längden, kroppen hinner 
inte återhämta sig efter varje lektion samt att kroppen nöts ut och råkar ut för skador om läraren är 
med för mycket. Jag tror på en blandning där du både kan vara aktiv med eleverna vissa stunder av 
lektionen. Att vara med på hela lektionen alla gånger i veckan tror jag inte fungerar, både för kroppen 
fysiskt och psykiskt. Men en blandning och lite då och då tror jag är det nyttigaste för läraren, både 
för att lära känna eleverna på ett annat sätt och att motivera till undervisningen. Jag anser inte att den 
aktiva lärarstilen fungerar i alla klasser utan läraren måste kunna lite på klassen, att de kan sköta sig 
själva vissa delar av undervisningen. Jag anser det blir svårt att veta vilket innehåll som är bäst att 
vara delaktig i för att få motiverade elever utan det är att prova på olika aktiviteter när jag blir färdig 
idrottslärare. 
   Valet av aktivitet påverkar såklart lärarrollen. Jag upplever att jag inte kan använda samma 
lärarroll på alla lektioner eftersom aktiviteterna är så olika varandra. Ibland måste läraren visa och 
hjälpa eleverna mer, medan vissa lektioner och aktiviteter är det eleverna som själva skall lösa 
uppgifterna. Jag anser att om du som lärare vill att eleverna skall vara mer drivande och lösa problem 
själv så intar du automatiskt en passiv ledarstil och när du vill att eleverna skall lära sig någonting på 
rätt sätt så blir du mer aktiv i den ledarstilen. Det kan vara t.ex. där syftet är att träna 
samarbetsförmågan hos eleverna genom samarbetsövningar så kan läraren inta en passiv roll för att 
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eleverna skall få lösa problem själv. Ett syfte med lektionen då läraren behöver vara aktiv kan vara att 
träna olika tekniker i friidrott eller redskap då läraren måste berätta och visa vad den bästa tekniken 
är för att klara uppgiften. Jag upplever att det beror helt på vad läraren vill att eleverna skall göra, 
vilken ledarstil han/hon väljer. Jag menar att läraren väljer aktivitet och ledarstil efter vad han/hon 
vill att eleverna skall lära sig. Jag tror det är nyttigt för läraren och även för eleverna att ha en varierad 
ledarstil där du både är aktiv och passiv för att försöka få alla elever intresserade av ämnet.  
 
Slutsatser��
Denna studie har visat att eleverna är positiva och blir mer motiverade av att ha en lärare med en 
aktiv ledarstil. Eleverna känner att de blir mer peppade och vill visa vad de kan då läraren är mer 
tillsammans med dem. Samtidigt som de känner att det kan vara svårt för läraren att hinna se alla 
eller att läraren lätt favoriserar vissa elever som är duktiga. Men det positiva tycker ändå eleverna 
överväger det negativa. Alla eleverna vill att idrottsläraren ska vara mer aktiv tillsammans med dem.   

Även i mina reflektioner under lektionerna så upplever jag att eleverna blir motiverade av läraren 
och dess stil. Jag upplevde en skillnad i aktiviteten då läraren var passiv respektive aktiv. I den passiva 
lärarrollen blir eleverna lite mer passiva än när det var en aktiv lärarroll. Trotts att jag upplevde att det 
var lite svårt att se alla elever under den lektionen jag var aktiv, skulle jag ändå föredra den ledarstilen 
eftersom jag få en bättre kontakt med eleverna och jag kände att de öppnade sig mer samt att jag 
märkte skillnad på aktiviteten hos dem. Samtidigt kan inte läraren vara med på alla lektioner, utan det 
gäller att välja sina aktiviteter och när man skall vara delaktig för att orka med både fysiskt och 
psykiskt.  
 
Fortsatt�forskning�
Det finns kvar att forska kring detta område när det gäller lärarrollens betydelse för elevernas 
motivation inom idrottsundervisningen, hur läraren kan vara en motivator för eleverna. Eftersom 
barn blir mindre och mindre aktiva blir idrottslärarens roll att motivera eleverna allt viktigare inom 
idrottsundervisningen. Ett område kan vara att forska kring vilka aktiviteter i idrotten som läraren 
kan motivera genom att vara aktiv med eleverna. Ett annat kan vara att undersöka hur mycket läraren 
egentligen orkar både fysiskt och psykiskt att vara med på alla lektioner, när det finns mycket annat 
utöver själva undervisningen. Jag anser att det skulle vara intressant att forska vidare på två olika 
klasser som har två olika ledarstilar under en längre tid för att se motivationen hos eleverna.    
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Inställning�och�lärande���”Man�har�lärt�sig�hjälpa�varandra,�
prata�med�varandra,�diskutera�problemlösning�och�samarbeta”�
 
Max�Larsson�
 
Abstrakt�
Syftet med min aktionsforskning är att förbättra undervisningen i idrott och hälsa för eleverna i årskurs 9. Detta vill 
jag göra genom att studera och utveckla en lärandemiljö uppbyggd av eleverna. Genom elevinflytande vill jag undersöka 
elevernas inställning samt det upplevda lärandet i samband med samverkan mellan eleverna. Undersökningar visar att 
det finns elever med en negativ inställning till idrottsämnet. Värdet på den kunskap som de får inom ämnet 
uppskattas inte fullt hos alla och eleverna tycker dessutom att det är för lite tid för ämnet i skolan. Undersökningar 
visar även att det eleverna tycker är viktigast att lära sig inom idrott och hälsa inte är samma som de vanligen lär sig. 
I styrdokumenten står det att eleverna ska ges ansvar för vad de lär sig och hur det lär sig under lektionerna. Som 
forskningsmetod har aktionsforskning används. Denna aktionsforsknings genomförande bygger i allmänhet på den 
proximala utvecklingszonen där individen lär sig med hjälp av andra och i synnerhet peer learning där jämlika lär 
varandra och på så sätt även lär sig själva. Forskningen har pågått under 12 lektioner och datainsamlingen har 
bestått av gruppintervjuer. Resultatet visar på att arbetssättet har utvecklat elevernas sociala förmåga i form av 
samarbete, kommunikation, uppmuntran och diskutera problemlösning. Eleverna har även lärt sig om idrott och 
hälsa, respekt mot andra och de har blivit mer delaktiga under lektionerna.  
 
Lärande�och�inställning��
I den nationella utvärderingen i ämnet Idrott och hälsa 2003 [NU-03] (Skolverket, 2005) visar 
undersökning på att det finns elever med en negativ inställning till idrottsämnet. Värdet på den 
kunskap som de får inom ämnet uppskattas inte hos alla och eleverna tycker dessutom att de är för 
lite tid för ämnet i skolan. Forskningen visar även på att det eleverna tycker är viktigast inom idrott 
och hälsa inte är de samma som de vanligaste som de lär sig. I styrdokumenten står det att eleverna 
ska ges ansvar för vad de lär sig och hur det lär sig under lektionerna. 
 
Inställning�
I NU-03 har 213 elever i årskurs 9 fördelat på 10 grundskolor svarat på frågor om vilken inställning 
och känsla de har till ämnet idrott och hälsa. I NU-03 har 65 % av eleverna svarat att idrott och hälsa 
i skolan har bidragit till deras lust att röra på sig. Endast 33% procent av eleverna känner under 
idrottslektionerna att det får lust att röra sig på fritiden. Sandahl (2005) säger att innehållet i 
idrottsämnet inte har förändrats speciellt mycket det senaste 40 åren och att det är framföralt de som 
är aktiva inom någon idrott på fritiden som har störst inflytande på lektionerna i idrott och hälsa.  

Av eleverna i NU-03 tyckte cirka (ca) 55% att idrott och hälsa var roligt, 61% tyckte att ämnet 
var viktigt och ca 11% instämde inte alls på att idrotten var intressant. Engström (2010) skriver att 
våra föreställningar styrs av vilket habitus vi har. Habitus förklaras som individens tidigare och samlade 
erfarenheter (Engström 2010, s. 42).  

Eleverna i årskurs 9 svarade vid NU-03 på frågan om de fick visa vad det kunde och om de 
deltog bara för att få betyg. Elevernas svar var att ca 47% av eleverna upplevde att det fick visa vad 
det kunde och 61 % uppgav att betyget spelade roll för deras deltagande. Historiskt sett har 
bedömningen av eleverna alltid varit norm- eller målrelaterad och det är bara 1973 som en statlig 
utredning har gjorts på individrelaterad bedömning (Tholin 2006). I NU-03 kan man se att betydligt 
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fler elever känner sig duktiga i idrott och hälsa i jämförelse med dem som känner sig dåliga. 48 % av 
eleverna tycker dessutom att tiden för idrott och hälsa är för liten.  
   
Lärande��
Det fem vanligaste lärdomarna som eleverna uppger att det lär sig är; olika idrottsaktiviteter, att man mår 
bra av att röra på sig, ta hänsyn, förbättra min kondition och förbättra min styrka och rörlighet. Det var mellan 
55% och 72% av eleverna som upplevde att det lärt sig om detta. Det som eleverna tycker är 
viktigast i NU-03 är att idrottsämnet ska ge dem är att; ha roligt genom att röra sig, lära sig samarbeta, få 
prova på många idrotter, få känna att min kropp duger och få bättre självförtroende. Mellan 65% och 76% av 
eleverna tyckte att detta var viktigt.   
 

Styrdokumenten�
I 2011 års läroplan för de obligatoriska skolformerna [Lgr 11] (Skolverket 2011) står att undervisningen i 
idrott och hälsa ska lära eleverna om hur de är mot varandra och vilka rättigheter och skyldigheter de 
har. De ska möta sina klasskompisar med respekt och utveckla deras samarbetsförmåga. Varje elev 
ska ges kunskap om vad demokrati är och hur man arbetar demokratiskt. Det är därför viktigt att 
undervisningen bedrivs på ett demokratiskt sätt där elever ges ett stort inflytande och tar ett 
personligt ansvar för sitt eget lärande. Detta är viktigt eftersom att samhället vilar på en demokratisk 
grund och skolans uppdrag är att förbereda eleverna för samhället. Till exempel kan detta göras 
genom att eleverna får delta vid planering genom att vara med och bestämma innehåll och arbetsätt 
(ibid).  
 

Aktionsforskningen�
Min aktionsforskning utgår ifrån NU-03 som är en undersökning över elevers inställning och lärande 
i idrottsämnet. Det är utifrån det och styrdokumenten som ett arbetssätt har valts. Forskningens 
vision är att göra undervisningen mer individanpassad för att på så sätt medvetandegöra elevens 
inställning till och värdesättande av lärandet. Det är därför ett stort elevinflytande har använts, vilket 
även uppmanas av styrdokumenten.  
 

Syfte�
Syftet med aktionsforskningen är att utveckla och studera en undervisningsmetod uppbyggd på 
elevinflytande i idrott och hälsa för eleverna i årskurs 9, där elevernas inställning till, samt det 
upplevda lärandet främjas.  
 
Forskningsfrågor���
Hur påverkas elevernas inställning till idrott och hälsa av arbetssättet? 
Hur påverkas elevernas upplevda lärande i idrott och hälsa av arbetssättet under lektionerna?  
Vilka för- och nackdelar i idrott och hälsa finner eleverna med arbetssättet under lektionerna?  
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Teoretisk�ram�
Peer learning och den proximala utvecklingszonen är ramen för detta aktionsforskningsarbete och är 
grunden till arbetssättet.  
 

Den�proximala�utvecklingszonen�
Lev Vygotskij (1978) skriver om den proximala utvecklingszonen och menar att vi människor kan 
lära oss mer i samspel med andra. Vygotskijs proximala utvecklingszon förklaras som den kunskap 
som ligger steget före vår utveckling men inte längre än att eleven når kunskapen genom krav, hjälp 
och ansträngning ifrån en annan. Vygostkij förklarar detta på följade sätt; (…)what a child can do with 
assistance today she will be able to do by herself tomorrow (Vygostkij 1978, s 87). Alltså att eleverna kan 
genom samarbete lyfta varandras kunskap inom deras proximala utvecklingszoner. Hwang & Nilsson 
(2003) beskriver den proximala utvecklingszonen av Vygotskij som en byggställning. de vuxna ska 
enligt Vygotskij fungera på samma sätt som en byggställning då man bygger ett hus, dvs. stödja och därmed främja 
barnets inlärning och utveckling genom att formulera nya men uppnåeliga mål (Hwang & Nilsson 2003).  
 
Peer�learning�–�att�lära�tillsammans�med�klasskompisar�
Topping (2005) menar att Peer learning bland annat bygger på tankar om den proximala 
utvecklingszonen. Peer learning innebär att klasskompisar hjälper varandra i gemensamma mål som 
att tillägna sig kunskaper och färdigheter av olika slag. Med peer learning lär eleverna sig på egen 
hand av att hjälpa andra och att bli hjälpta av andra. Detta innebär att eleverna ska se varandra som 
resurser och därför utnyttja varandras kompetenser (ibid). Inom Peer learning finns det två stora 
forskningsområden. 
 

The longest established and most intensively researched forms of peer learning are peer tutoring and 
cooperative learning. Both have been researched more in schools than in other contexts (Topping 2005 s. 632). 

 
De två områdena av peer learning är cooperative learning och peer tutoring. Cooperative learning är 
ett lärande där elever arbetar tillsammans i en grupp för att nå ett gemensamt mål. Undervisningen 
sker genom att eleverna har olika förmågor som de delger varandra i gruppen. Cooperativ learning 
syftar till att eleverna lär samtidigt som de samarbetar och utvecklar samarbetet. Genom att bygga 
broar av kunskap mellan varandra lär sig eleverna av varandra oavsett kön, förmåga, samhällsklass, 
och språk (Topping 2005; Stensmo 1997). Peer tutoring kan ses som en del av cooperative learning 
(Allvar 2010; Topping 2005). Det som skiljer cooperative learning ifrån peer tutoring är att gruppen 
ska ha fördelade roller i peer tutoring. Elever som är mer kunniga ska hjälpa sin kompis att utvecklas 
genom att stötta, uppmuntra och undervisa och lära andra och på så sätt även lära sig själv. Detta 
skiljer sig ifrån peer tutoring där bara den hjälpande elevens kunskap tas tillvara vid lärandet 
(Topping 2005; Keppell, Au, Ma & Chan 2006; Allvar 2010). 
 
Tidigare�forskning�om�peer�learning�
Tidigare svensk forskning om peer learning i samband med idrott och hälsa för elever i årskurs 9 är 
svårt att hitta och det är bara en svensk uppsatts om ”kooperativt lärande i inkluderad 
Idrottsundervisning” av Allvar (2010) som innehåller både idrott och peer learning och som har 
använts. Eftersom peer learning handlar om elevsamarbete så kommer den tidigare forskningen 
fokusera på lärandet i allmänhet när elevens samarbete värdesätts oavsett ålder och ämne. En person 
som har sin fokus på peer learning i sin forskning är Keith Topping, professor i utbildnings- och 
socialvetenskap vid universitetet i Dundee i Skottland. 
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Peer learning är ett samlingsnamn för olika typer av kamratinlärning. I den tidigare forskningen 
om peer learning visas att det finns ett samband mellan peer learning, inställning och lärande 
(Stensmo 1997; Topping 2005). Peer learnings effekt på lärandet enligt Topping (2005) är att 
deltagarna kan göra stora framsteg utifrån målen man satt upp och att arbetssättet kan vara mycket 
effektivt ur lärandesynpunkt. Speciellt nämns att den sociala förmågan utvecklas vid peer learning i 
samband med idrott och att eleverna får en större förståelse för varandra (Allvar 2010). 
Användningen av peer learning kan organiseras på olika sätt. Topping (2005) skriver att peer learning 
i form av peer tutoring tenderar att vara intensivt vid pararbeten och han skriver också att en 
strukturerad rollfördelning med strategiska val, där alla får pröva på att hjälpa andra, kan ha en 
positiv effekt på självförtroendet och självkänslan hos eleverna. Dessutom medför peer learning att 
deltagarna utvecklar den sociala förmågan i lärandet. Till exempel utvecklas 
kommunikationsförmågan och förståelse för de andra eleverna i klassen (Topping 2005; Allvar 2010; 
Stensmo 1997). Peer learning är konstruerat för att passa alla oavsett om du blir hjälpt eller hjälper 
andra (Topping 2005). Trots strukturerade val kan det bli så att den hjälpande eleven hamnar i en 
situation där han/hon är mindre kunnig än sin kamrat. Det gäller då att hitta en aktivitet som 
utmanar båda, även om aktiviteten inte är optimal för den mer kunniga individen med hjälp så kan 
den sammanlagda kunskapen vara större än om aktiviteten endast var anpassad efter den mer 
kunniga eleven (ibid). Det är viktigt att den hjälpande personen är bra på att bygga upp en 
”byggställning med kunskaper” lagom långt framför den hjälpta personen (Topping 2005; Hwang & 
Nilsson 2003). 

David Johnson, lärare vid universitetet i Minnesota, har gjort omfattande studier på samarbetets 
effekter på elever (Stensmo 1997). Eleverna som arbetar med samarbete utvecklar uppfattningar om 
att de är omtyckta och accepterade. Elevernas motivation ökar och de delar med sig av sin kunskap 
till varandra. De har en positivare attityd mot läraren och klasskamraterna och presterar bättre. De 
har lättare att sätta sig i andras perspektiv och de får en positivare självkänsla. Slutligen så mår de 
elever som samarbetar bättre psykiskt och klarar av att ha bättre relationer med andra (Stensmo 
1997).    

För att peer learning ska vara effektivt ställs dock krav på deltagarna. Trots att tidigare forskning 
säger att metoden är effektiv så krävs det att deltagarna har utvecklat vissa färdigheter. En första 
faktor som påverkar lärandet vid peer learning är kommunikationsförmåga, att de kan lyssna, 
ifrågasätta, förklara, sammanfatta, spekulera och anta (Topping 2005). En annan faktor är att 
deltagarna behöver ha utvecklat ett kognitivt tänkande för att arbeta problembaserat med utmaningar 
och hantera konflikter och kunna använda sig av ett kritiskt tänkande. Med kritiskt tänkande menas 
att eleverna ska kunna upptäcka, analysera, bedöma och formulera lärandet (Topping 2005; 
Veugelers 1995). En tredje faktor för peer learning är hur väl deltagarna lyckas organisera och planera 
aktiviteten. Just det organisatoriska och strukturella är viktigt ur tidssynpunkt eftersom det är 
avgörande för hur mycket deltagarna hinner med (Topping 2005). 

Oavsett de tidigare uppsatta målen visar forskning att eleverna utvecklar sin 
kommunikationsförmåga och att de blir bättre på att agera socialt i en grupp. Glädjen av denna 
sociala förmåga har eleverna nytta av i alla andra situationer där de samverkar med andra (ibid). I en 
svensk litteraturgranskning visas hur eleverna lär sig snabbare av att arbeta tillsammans i idrott och 
hälsa. Speciellt elever med funktionsnedsättning lär sig att ta ett större ansvar och får också en 
betydande, inkluderande roll för lärandet i gruppen vid peer tutoring.  
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Metod�
Som forskningsmetod har aktionsforskning används. Aktionsforskning betyder att vi skaffar oss ny 
kunskap genom handlingar och detta innebär att forskaren sätter sig in i aktörernas livsvärld och 
forskar som en aktiv deltagare tillsammans med aktörerna. Gruppen vill tillsammans lösa ett problem 
eller förbättra något. Denna aktionsforsknings genomförande bygger på peer learning och den 
proximala utvecklingszonen i undervisningssituationer. För insamlingen av data har kvalitativa 
gruppintervjuer använts. Intervjuerna har analyserats genom en innehållsanalys och en 
meningskoncentrisk metod för att ta fram ett resultat. I metoden beskrivs först utvecklingsarbetet 
med forskningen och sedan forskningen. 
 

Utvecklingsarbetet�
 
Urvalsgruppen��
Urvalsgruppen är 18 elever i en årskurs 9 där alla elever har varit mellan 15-16 år. I forskningen har 
ingen hänsyn till genus tagits alla aktörer har kategoriserats som elever. Undersökningsgruppen är 
vald utifrån ålder och forskningen gjordes ibland elever mellan 15-16 år. Ungdomsåren är en period i 
människans liv som i regel alla går igenom, i alla fall om du blir över 18 år. Hwang och Nilsson 
(2003) uppskattar att puberteten äger rum någon gång mellan 13 och 18 års ålder. Under denna 
period sker den största utvecklingen fysiskt och psykiskt i människans liv. Eftersom att eleverna i 
urvalsgruppen är mellan 15 och 16 år innebär det att de kan vara var som helst i sin utveckling och 
vissa elever kan vara i förpuberteten, andra i och några elever kan till och med redan ha passerat 
puberteten. Det kan därför finnas en stor variation på elevernas mognad i klassen, både fysiskt, 
biologiskt och psykologiskt (ibid). Ungdomsåren förklaras som den period när eleven är mitt emellan 
vuxen och barn. Karaktäristiskt för denna period är dels när individen ökar kraftigt i längd. Det kan 
också vara när individen går ifrån att frigöra sig ifrån föräldrarna för att skaffa sig en självständig 
identitet (ibid).   
 
Genomförandet��
Aktionsforskningen har ägt rum under tolv lektioner i rad med en lektionslängd mellan 40 och 70 
minuter. Forskningen har ägt rum i en klass med elever mellan 15 och 16 år. Arbetssättet som har 
används är skapat utifrån peer learning (Topping 2005) och den proximala utvecklingszonen 
(Vygotskij 1978). Peer learning är delvis uppbyggd av den proximala utvecklingszonen och det är 
kring detta som forskningen är gjord, alltså inlärningen av ny kunskap tillsammans med 
klasskamrater. På vilket sätt forskningen är gjord beskrivs i tabellen nedan. I tabellen visas 
ramfaktorerna för hur peer learning har använts i forskningen (Topping 2005; Allvar 2010; Vygotskij 
1978). Dessa ramfaktorer innehåller vissa avgränsningar och det är dessa avgränsningar som skiljer 
sig ifrån tidigare forskning inom peer learning. 
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Tabell 1. Ramfaktorer för peer learning.  
 

Peer learning 
Avgränsningar inom peer learning vid 
genomförandet 

Eleverna lär tillsammans i grupper  Eleverna lär tillsammans i par. (Vid ojämnt antal 
elever blir en grupp 3) 

Eleverna kan ha förebestämda roller för 
att hjälpa varandra.  

Eleverna har alltid en förutbestämd rollfördelning 
där den ena eleven hjälper den andra  

Rollerna kan bli bestämda av strukturerade 
val  

Valen sker strukturerade vid introduktion av 
metoden och där efter bestäms paren av slumpen 

Den som hjälper ska helst vara mer kunnig 
i ämnet 

Alla elever hjälper varandra lika mycket som de 
blir hjälpta själva, oavsett kunskapsnivå.  

Rollerna kan anpassas efter aktiviteten Rollerna byts efter varje lektion 

Vid peer tutoring ska den hjälpande eleven 
ha fått instruktioner om lärandet 

Den hjälpande bestämmer på egen hand hur 
lärandet ska gå till med frivillig hjälp ifrån läraren 

 
Lektionsupplägg��
 
Introduktion��
Under det första lektionspassat blev eleverna informerade om vad aktionsforskningsprojektet gick ut 
på. Klassen fick därefter välja om de ville vara med i forskningen eller inte. Informationen de fick var 
att de skulle turas om att hjälpa varandra i par och att vi skulle kolla vad det fick för konsekvenser för 
undervisningen. Eftersom författaren forskar tillsammans med undersökningsgruppen, är det viktigt 
att de som är med i forskningen blir instruerade i vad forskningen går ut på (Tiller 2009). Eleverna i 
klassen bestämde att de ville vara med i forskningen. Eleverna delades strategiskt in i par utifrån hur 
de satt. Personen längst till vänster parades ihop med personen näst längst till vänster och så fortsatte 
par indelningen tills alla hade varsin kompis och om klassen är ojämn blir ett par tre. Valen var 
strategiska på så sätt att det gick fort. Det var viktigt att det gick fort för att eleverna skulle hinna 
pröva på peer learning så mycket som möjligt för att underlätta förklaringar senare under 
forskningen på så sätt att de hade fått uppleva peer learning både praktiskt och teoretiskt. 

Paren fick veta att det skulle ha olika roller under lektionen. De blev också informerade om att 
rollen skulle skifta mellan varje lektion. Parets första uppgift var att välja ut en person, som under 
lektionen skulle göra allt för att den andra eleven eller de andra eleverna skulle nå lektionsmålen, 
tagna från Lgr 11. Paret arbetade tillsammans under 4 lektioner där de turades om att hjälpa varandra 
mellan lektionerna. Efter de första 4 lektionerna splittrades paren och nya par bildades med hjälp av 
lottning. Detta gjordes för att eleverna skulle få ta del av flera elevers kunskaper. Lottningen gjordes 
genom att eleverna fick dra ett upp och nervänt kort ur en kortlek med 18 kort i. Sammanlagt fanns 
de 9 par i kortleken. Det ena kortet i paret var rött och det andra var svart. Eleven som fick ett rött 
kort blev hjälparen i paret under den första lektionen. Eleven som fick det svarta kortet skulle bli 
hjälpt första lektionen. Eleven eller eleverna med hjälp hade i uppgift att nå målen efter bästa 
förmåga och att söka hjälp ifrån sin hjälpande kamrat. Efter första lektionen bytte eleverna uppgift 
med varandra och detta fortsatte att ske under hela forskningsperioden. Detta betyder att de flesta 
eleverna har blivit hjälpta 6 gånger och har hjälpt någon annan 6 gånger. De enda undantagen har 
varit när någon elev har varit bort från lektionen, eller om någon grupp har blivit tre stycken. 
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Lektionernas�huvudinnehåll��
Huvuddelen av lektionerna har varit uppbyggda av stationer. Antalet stationer har varierat mellan 3 
och 8 stycken och utgångspunkten har varit att alla elever ska hinna vara på alla stationer minst en 
gång under lektionen. Upplägget på stationerna har dels varit problembaserat lärande, där eleverna 
har fått ett färdigt mål hämtat från Lgr 11 att arbeta med, men bestämt vägen till målet på egen hand 
(Hård af segerstad, et.al. 1997). Stationerna under de olika lektionerna har bestått av styrketräning, 
konditionsträning, rörlighetsträning, lekar, danser, simning, fotboll, innebandy, basket, teori om 
idrottsskador och livräddning.  
   Lärandet har även varit instruerat av både läraren och eleverna. Vanligt förekommande under 
forskningen har varit att läraren har undervisat vid en speciell station medan de andra stationerna har 
varit instruerade av eleverna. Till exempel har eleverna fått i uppgift att instruera andra elever i en 
aktivitet de själva har skapat utifrån ett visst mål. Instruktionerna ifrån läraren eller eleverna ska 
sträva efter att ligga i den lärandes proximala utvecklingszon. Detta betyder att lärandet ska vara på 
en nivå där eleven klarar av uppgiften genom ansträngning och undervisning så att individen kan 
klara av aktiviteten på egen hand under nästa lektion (Hwang & Nilsson 2003; Vygostkij 1978). 
 
Avslutning��
Varje lektion har avslutats med att samarbetsparen har fått svara på en eller två frågor om hur 
samarbetat har fungerat under lektionen. Frågorna har varit i stil med; hur har det varit att bli hjälpt av 
din hjälpare, vad har din kompis varit bra på att hjälpa dig med? Eller vad har du gjort för att bli hjälpt, var det 
något som din hjälpare kan tänka på till nästa gång? Alla par har getts chansen att säga nått om samarbetet 
i slutet av varje lektion. Alla elever ska även ges chansen att berätta om sitt samarbeta någon gång 
under varje period under forskningen.     
 

Forskningen��
 

Aktionsforskning�
Ordet aktionsforskning är uppbyggt av två olika ord (Rönnerman, et al. 2004). I aktionsforskning 
betyder ordet aktion handling och innebär att något ska prövas eller iscensättas (ibid). Ordet 
forskning symboliserar ny kunskap och kräver en arbetsinsats i samspel med teorier (ibid). Kärnan i 
aktionsforskning utgår ifrån praktiken och det är samarbetet mellan forskaren och aktörerna som ska 
leda till en förändring av och ny kunskap om praktiken som aktörerna befinner sig i (Rönnerman, 
2004; Denscombe, 2009; Tiller, 2009). Detta innebär att forskaren inte kan vara en neutral, passiv 
deltagare utan forskaren deltar tillsammans med aktörerna i praktiken. Alla är aktiva deltagare och 
bidrar till förändringar för att möjliggöra utforskning av den nya kunskapen som ska ligga till grund 
för senare forskning (Tiller, 2009; Denscombe, 2009). Sammanfattningsvis ska forskaren sätta sig in i 
aktörens livsvärld och tillsammans med aktörerna gripa sig in i problem, aktivt söka en förändring i 
praktiken, hjälpas åt att förändra situationen och tillsammans utforska den (Denscombe 2009; Tiller 
2009). 
 
Gruppintervju�som�kvalitativ�metod��
Vid insamlingen av data till aktionsforskningsprojektet har gruppintervjuer använts som en kvalitativ 
metod. Det är en kvalitativ metod eftersom att frågorna är enkla men svaren är komplexa och rika på 
material (Trost 2010). Eleverna har bildat tre grupper med fem elever i varje grupp (Denscombe 
2009). I klassen var tre elever borta vid intervjutillfället och därför var antalet intervjuade elever 15. 
Tiden för gruppintervjuerna var 70 minuter. Att bidra med sin egen bild av genomförandet var 



139

frivilligt. Alla eleverna valde att vara med och bidra till resultatet genom att ge sin bild av hur de 
upplevt metoden.  

Intervjuerna har genomförts i fokusgrupper (Denscombe 2009; Wibeck 2000) och har haft en 
semistruktur som innebär att intervjuaren har haft frågor som denne vill diskutera. Med 
fokusgrupper vid intervju menas att eleverna i klassen sitter tillsammans i en grupp och diskuterar 
fritt kring ett bestämt ämne (Wibeck 2000). Ordningen har varit flexibel och tagit vara på de 
intervjuades egna idéer och tankar. De intervjuade har haft möjlighet till öppna svar och vikten av att 
de intervjuade har fått utveckla sina egna synpunkter har betonats på så sätt (Denscombe 2009).  
 
Analysmetod�
För att analysera elevernas bild har svaren ifrån intervjufrågorna skrivits ned och en innehållsanalys 
gjorts. Innehållanalysen har genomförts genom att liknande citat ifrån de olika gruppintervjuerna har 
parats ihop på samma ställe under kategorier (Wibeck 2000). Därefter har en meningskoncentrering 
använts vid sammanställningen av citaten (Kvale 1997). Meningskoncentrering som analysmetod 
innebär att de intervjuades svar förkortas och formuleras mer koncist (ibid). Elever som har utryckt 
liknande saker har sålunda kategoriserats ihop i resultatet.  
 

Resultat�
Peer learning har utvecklat elevernas sociala förmåga i form av samarbete, kommunikation, 
uppmuntran och diskutera problemlösning. De har lett till att de har lärt sig mycket inom idrott och 
hälsa, respekt mot andra och att de har blivit mer delaktiga på lektionerna. Resultatet är uppbyggt av 
elevernas upplevelser av peer learning och avslutas med forskarens egna upplevelser av arbetssättet.  
 
Vad�Peer�learning�har�gett�eleverna�
 

Det känns som det vi har haft har gett resultat. Nya övningar man inte har kört. Speciellt hinderbanan var ju 
som kul, när man skulle göra en egen, det var som riktigt kul. Å så skulle man hjälpas åt, och då gäller det att 
prata med varandra och det är de vi alla har gjort, så att man vet vad som händer (Grupp 3). 

 
Eleverna var eniga om att metoden har utvecklat samarbetet i hela klassen. För eleverna har det här 
varit ett nytt sätt att arbeta på och elever tycker att det har haft ett större inflytande över lektionen 
och håller med om att det känns som de får ett större förtroende ifrån läraren, i jämförelse med 
andra lektioner. Du menar som att få vara med och bestämma och sådär? Jo, det har varit mycket mer än om man 
jämför med en vanlig lektion (Grupp 2). 

Eleverna i klassen upplevde att de hade fått träna på att samarbeta och att de hade blivit bättre 
på att samarbeta med de andra i klassen. För det har hela klassen blivit bättre på, att uppmuntra och berömma 
(Grupp 1). Speciellt upplever de att samarbetet med eleverna som de annars inte brukar samarbeta 
med har förbättrats. Eleverna säger att metoden har förbättrat deras självförtroende vilket har lett till 
att, de har blivit bättre på att kommunicera med varandra och att de vågar ta mer initiativ nu under 
lektionerna, än tidigare. De tycker att det är viktigt att man kan prata med alla i klassen och de 
upplever att det har varit bra att arbeta tillsammans i par. Speciellt tyckte eleverna att de finns 
fördelar med att de hade olika kunskaper. Eftersom de därför kan byta kunskaper med varandra. 
Eleverna tyckte även det var skönt att vara två när de inte förstod en övning för då kunde de fråga 
varandra och det var oftast till hjälp. 

Eleverna upplevde sig bekräftade genom metoden. Framförallt känner de sig sedda av de andra 
eleverna i klassen och speciellt vid avslutningen på lektionen när de tillsammans reflekterat över hur 
samarbetet har fungerat under lektionen. Eleverna tyckte att stämningen i klassen blev mer positiv 
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under metoden eftersom att de fick beröm och uppmuntring av varandra. Eleverna säger att det har 
börjat använda sig av peppning och att det har varit positivt och att det inte hade tänkt på de innan 
de började med metoden. Flera elever utrycker att det har varit roligt att arbeta med metoden och att 
det har haft en positiv effekt på deras motivation till ämnet.  
 
Elevernas�syn�på�sitt�eget�lärande�
Eleverna tycker att det har lärt sig om samarbete och kommunikation. De tycker att de har blivit mer 
mottagliga för vad alla de andra i klassen tycker och säger. De har lärt sig att använda sig utav 
peppning. ”Nu kan man tänka på de där med att peppa varandra och när saker är lite svårare kan man peppar 
varandra, så blir det lättare och roligare” (Grupp 1). 

Eleverna tycker att det har utvecklat deras kreativa sida genom att improvisera och komma med 
egna idéer i undervisningen. De säger att de lärt sig om hur de planerar ihop och löser problem 
tillsammans. Man har lärt sig hjälpa varandra, prata med varandra, diskutera problemlösning och samarbeta 
(Grupp 3). 

Eleverna diskuterar cardio crossfit. Det mesta har vi som kunnat men på en del grejer har man lärt sig 
något nytt, någon övning här och där (Grupp 2). Till exempel tas stationerna biceps curl och dips upp. 
Eleverna redogör för varandra hur svårighetsgraden har varierat på de två stationerna. Eleverna 
tycker att det har lärt sig om kroppen och hur man undviker skador och vad skadorna kan bero på. 
De tycker även att de lärt sig om stretching, flera styrkeövningar och rörelse till musik. 
Svårighetsgraden på lektionerna har varit på en lagom nivå tycker eleverna, i alla fall så att innehållet 
har gått att förstå. Eleverna tycker att det är bra att aktiviteterna har varierat så mycket. Detta har lett 
till att fler elevers kunskaper kom fram eftersom de tyckte att de var bra på olika saker.    

 
Elevernas�inställning�till�idrott�och�hälsa��
Eleverna tycker att inställningen till idrott och hälsa har blivit bättre i klassen och att det har varit kul 
på lektionerna. Vissa elever säger att deras inställning till idrott och hälsa har förbättras och andra 
säger att det inte märker någon större skillnad i sin egen inställning nu, i jämförelse med tidigare. Jag 
tror jag har de, för jag har tyckt att idrotten varit skittråkig (Grupp 2). Eleverna tycker att deltagandet har 
blivit bättre under forskningsperioden. Deltagandet har blivit bättre på så sätt att de har engagerat sig 
mer i undervisningen och de getts nya möjligheter att lyckas. Det är fler som har varit med och deltagit 
(Grupp 1). Eleverna upplever att undervisningen har blivit mer anpassade efter dem. Till exempel 
tycker en elev att fokus flyttas ifrån att det ska spela fotboll till att det ska öva på att bli bättre på 
fotboll.  

 
Jag tycker att det var lättare att vara med, eller jag brukar inte vara med så mycket och det var lättare att vara 
med när man var två och två. För då kunde man få var lite ensam och jag tycker att jag har engagerat mig 
mycket mer (Grupp 3).  

 
Eleverna säger att metoden var svår i början men att det gick bättre och bättre. En elev upplever att 
metoden har medfört mer press. Andra elever tycker att det har blivit lättare att arbeta i par eller i 
grupp. Eleverna håller inte med om att undervisningen har blivit mer teoretisk i samband med 
metoden. De hävdar istället att undervisningen är ungefär lika mycket praktisk som den var innan 
forskningen började.   
 
Möjligheter�och�fördelar�
Metoden uppfattades som både trevlig och rolig ibland elever. Eleverna tycker att arbetssättet är 
tidseffektivt. Alltså att de hann lära sig mycket på kort tid. Att de pratade, diskuterade och hjälpte 
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varandra tyckte eleverna var bra för deras lärande. De värdesatte också den feedback de fick av 
varandra. Eftersom att de hade i uppdrag att hjälpa varandra tyckte eleverna att det blev lättare att 
hjälpa varandra än tidigare. Dessutom upplevde de en positiv känsla av att samarbeta med någon de 
annars inte brukar arbeta tillsammans med.  
 

Jag tror att det är bra att man lottar ut, annars blir det så att man tar den man alltid är med. Sen om man alltid 
är med den man vill, så är det som att man aldrig är med någon annan och då lär man aldrig känna den andra 
och då är det som att den personen tänker att hon ville aldrig vara med mig. Men det är egentligen ganska bra 
när man väl är med den personen (Grupp 3). 

 
Metoden gjorde så att eleverna tog för sig mer och det var bra tyckte de. Dessutom fick de visa andra 
vad de redan kunde. Man kan få visa någon vad man redan kan (Grupp 2). De tyckte att metoden 
fungerade extra bra under lektionerna med redskapsgymnastik och cardio crossfit. Eleverna sa att det 
var motiverande att jobba med metoden i samband med cardio crossfit för att då hade de någon med 
sig som drog, peppade och tvingade fram aktiviteten. 

Lärandet ökade vid samverkan mellan eleverna. Eleverna tyckte att de hade nytta av sina 
klasskompisar i sitt lärande och framförallt tyckte de att man lärde sig mycket av att arbeta med olika 
personer.  

 
Det som är bra för vår klass är det att, förut har det varit så att man har varit med en speciell person och nu när 
vi har varit med många så kan vi vara med alla och det har blivit bättre (Grupp 1).  
 

För att metoden skulle ge ett bra resultat tyckte eleverna att det var viktigt med en bra 
klassammanhållning. Eleverna sa att det var fördelaktigt om de var snälla mot varandra och inte 
stötte ut någon.  
 
Nackdelar�och�faror��
Situationer där kränkande behandling skulle kunna förekomma är vanliga tyckte eleverna. De menade 
att metoden skulle kunna medföra kränkande behandling. Eleverna tar upp att det kan uppstå en 
problematik med metoden om de är konflikter i klassen eller om två personer som är osams ska 
arbeta tillsammans. Om metoden används i en grupp som kränker varandra så tror elever att 
resultatet på lektionen skulle bli sämre av metoden på kort sikt. Metoden kan ju vara rätt. Det kan ju ta 
ett tag innan det sjunker in men man lär sig väl under resans gång (Grupp 1). Eleverna tycker att det krävs en 
inställning till att de vill varandra väl för att metoden ska vara effektiv.  
 

Då känns det ju inte heller bra för den personen som man ska vara med, ifall man kommer och säger att jag vill 
inte köra med dig. Det är bra att man tar ställning och verkligen är med alla, så att alla känner att man får vara 
med (Grupp 3) 

 
Eleverna tar upp att arbetssättet skulle kunna leda till att vissa elever gömmer sig bakom sin kompis 
och bara glider med på lektionen utan att göra något.  

En diskussion uppkom ibland eleverna när de kom in på hur de trodde att metoden skulle funka 
i en annan klass en deras. En elev sa att Det beror på vilket umgänge man hamnar i, kommer man i värsta 
asdåliga klassen på gymnasiet och man ska göra det här igen så kanske man inte känner sig lika peppad (Grupp 
3). De flesta trodde att arbetssättet skulle funka i alla grupper men att effektiviteten skulle variera. 
Det fanns också de som inte trodde att metoden skull funka i alla grupper. Variera lite grann (Grupp 
2). Eleverna tyckte att arbetssättet passade olika bra till vissa moment. Elever såg gärna att man 
fortsatte med metoden men att man blandade undervisningen med någon annan metod ibland.  
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Elevernas�bedömning�av�peer�learning��
Alla eleverna tycker att det har varit en bra metod att arbeta med. Det diskuterar med varandra om 
hur de tror att det kan använda sig av metoden utanför skolan. En elev tränade yngre barn på fritiden 
och han tänkte att det här kunde vara en bra övning att prova i hans träningsgrupp. Han tyckte även 
att man kunde prova att använda sig av metoden i andra grupper och inte bara i idrottsgrupper. En 
annan elev såg metoden som en bra grund för gymnasiet då det var dags att träffa nya klasskompisar.    
 

Jag tror att, om det är en hel klass som inte har jätte disciplin till idrotten, så kan det vara ett bra sätt att få 
igång dem, eftersom att det har fått igång mig lite grann (Grupp 3). 

 
Reflektioner�ifrån�forskaren�
För mig har peer learning bidragit med glädje till gruppen. Jag tycker att arbetssättet har gett eleverna 
möjligheten att få visa upp sig och ta ansvar för både sitt eget och andras lärande. Arbetssättet har 
medfört peppning inom gruppen och att undervisningen har känts mer anpassad efter varje enskild 
individ. Jag tycker att eleverna har arbetat effektivt under lektionerna och på så sätt nått framgång 
inom ämnet. Framförallt har eleverna tagit för sig mer under lektionerna och detta har haft en positiv 
inverkan på deras upplevelse av ämnet. Det som eleverna framförallt har lärt sig genom arbetssättet 
är samarbeta och lösa problem. Nackdelen med arbetssättet var att arbetssättet ibland kränkte vissa 
elever och de skedde genom negativa kommentarer vid indelningen av arbetsparen. Detta vändes 
dock till någonting positivt i slutet och indelningen verkade få en positiv effekt på självförtroendet 
istället.  
 

Diskussion�
Användningen av gruppintervjuer har gett kvalitativa svar som har kategoriserats ihop för att 
förenkla resultatet för läsaren. Mitt resultat stämmer överens med tidigare forskning om peer 
learning. I diskussionen visas på hur arbetssättet hänger ihop med en förbättring av både elevernas 
inställning och lärande.  
 
Metoddiskussion��
Denna forskning är en aktionsforskning. Att göra en aktionsforskning har för mig inneburit stora 
möjligheter att påverka forskningen på både gott och ont. Aktionsforskare är nämligen aktiva och 
har en planerad strategi för hur problemet ska lösas (Tiller 2009). Jag har haft vissa svårigheter med 
planeringen av genomförandet som grundar sig i okunnighet. Detta har visat sig genom brister i den 
gemensamma forskningen mellan aktörerna och mig och lett till att utformningen i huvudsak har 
bestämts av mig. Att inte låta aktörerna delta i forskandet strider mot aktionsforskningens idé där 
deltagarna ska medverka i forskningen tillsammans med forskaren (Denscombe 2009). Anledningen 
till detta är främst min egen okunnighet. Aktionsforskningen har i övrigt varit en bra 
forskningsmetod utifrån undersökningsgruppen och syftet. Det har varit bra eftersom att aktörerna 
är i en period mellan barn och vuxna och då tycker jag att det är viktigt att de får guidning inom 
ämnet idrott och hälsa samtidigt som det börjar ta ett större ansvar för sitt eget lärande. Detta tycker 
jag de har fått genom att jag är med i den forskande gruppen samtidigt som gruppen har ett eget 
ansvar för vad och hur de lär sig. Anledningen till detta grundar sig i den proximala utvecklingszonen 
där eleverna ska utmanas med nya uppgifter men där uppgifterna inte ligger för långt framför elevens 
nuvarande kunskap så att eleven fortfarande kan klara av uppgiften genom att anstränga sig (Hwang 
& Nilsson 2003). Eleverna arbetade tillsammans under fyra olika lektioner. Detta gjordes för att 
elevernas skulle utvecklas igenom den proximala utvecklingszonen som innebär att eleverna 
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utvecklas i samspel med andra (Vygostkij 1978). För att eleverna skulle märka att de utvecklades så 
fick det stanna kvar med samma person för att på så sätt upptäcka och använda sina nya kunskaper 
samt utforska och utveckla dem (ibid).  

Som aktionsforskare sätter du dig in i gruppens livsvärld och forskar som en aktiv deltagare 
(Tiller 2009). För mig har detta haft konsekvenser på forskningen på så sätt att jag har funnit 
kvalitativa detaljer som jag tror att jag hade missat vid exempelvis en observation. Jag tror också att 
jag har missat kvantitativa detaljer som jag annars hade upptäckt vid exempelvis en observation. Med 
det menar jag att det var svårt att se hur alla eleverna jobbade samtidigt då jag var mitt i arbetssättet. 
Till exempel arbetade vi mycket med stationer och då fick jag bra koll på arbetet på den stationen jag 
var medan jag hade sämre koll på de stationerna där jag inte var. 

Att använda mig av gruppintervjuer var viktigt eftersom att hela forskningen är byggd på varje 
elevs specifika kunnande och aktörerna har tillsammans med forskaren arbetat fram resultatet (Tiller 
2009; Denscombe 2009). Därför tyckte jag att de alla hade samma rätt till att frivilligt få delta i 
intervjuer och på så sätt påverka resultatet. Alla elever har blivit ombedda att börja svara på minst en 
intervjufråga. Detta var ett medvetet val för att ge alla elever utrymme i intervjun.  En nackdel med 
gruppintervjun var att det inte syntes i intervjuerna hur många som delar en viss åsikt. Detta gjorde 
sammanställningen av resultatet problematisk, eftersom jag inte visste hur många elever som delade 
en viss åsikt. Därför är det viktigt att tänka på att antalet elever i resultatet som är av en viss åsikt kan 
variera mellan 2 och 15 men fortfarande gå under samma benämning (eleverna). Nackdelen med 
detta är att reliabiliteten i resultatet blir låg i jämförelse med till exempel en enkätstudie.   

De intervjuade eleverna har gett olika långa svar. Svaren har kategoriserats och förkortats för att 
göra resultatet kortare och tydligare för läsaren. Analysmetoden för den kvalitativa intervjun har 
skapats utifrån Kvale (1997), Wibeck (2000).  Med metoden finns risken att jag feltolkar de 
intervjuade och att viktiga delar försvinner men jag ser åtgärden som nödvändig för att förenkla 
resultatet för läsaren. 
 
Resultatdiskussion�
Aktionsforskningen som har använts är uppbyggd av samarbete i form av peer learning. I resultatet 
framgår att eleverna har uppskattat arbetssättet. Utvecklingen bland eleverna i årskurs 9 varierar och 
jag såg detta som en stor möjlighet men också ett möjligt problem. Detta beror på puberteten som är 
vanligt ibland elever i 15-16 års ålder (Hwang & Nilsson 2003). Det problemet som jag såg var att 
eleverna skulle kunna hamna i situationer där de inte kände att det kunde tillföra den andres lärande 
något i en viss typ av situationer. Detta berodde främst på att både peer learning och den proximala 
utvecklingszonen förespråkar att den hjälpande personen ska vara mer kunnig i ämnet än den 
personen som blir hjälpt (Topping 2005; Vygostkeij 1978; Hwang & Nilsson 2003; Allvar 2010). Min 
tolkning av resultatet är att det strider mot den tidigare forskningen på så sätt att problemet blev till 
möjligheter istället. Möjligheter på så sätt att eleverna sökte nya sätt att hjälpa varandra när det körde 
fast. Till exempel kunde de inte alltid instruera varandra i en övning men de kunde peppa varandra 
till en högre prestation. Med högre prestation menar jag till exempel att eleven kunde utföra en 
övning snabbare, noggrannare eller uthålligare än de hade gjort utan hjälp och på det sättet hade 
eleven funnit ett sätt att hjälpa sin arbetskamrat.    �
    Som lärare kunde jag inte hjälpa alla mina elever samtidigt utan fördelade min tid så jämt som 
möjligt hos mina elever. Det kändes därför bra att veta det fanns fler i klassen som hade i uppdrag att 
föra lärandet framåt. För att klara det steget mellan barn och vuxen på ett bra sätt anser jag att det är 
viktigt att ge eleverna bra sociala förutsättningar. Jag anser att god kommunikationsförmåga, 
konflikthantering, problemlösning och förståelse för andra är exempel på bra förutsättningar. 
Topping (2005) och Stensmo (1997) säger att alla dessa saker tränas speciellt vid peer leraning och 
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samarbete. Det visar sig även i mitt resultat. I resultatet finns flera exempel på hur eleverna upplever 
att peer learning påverkar relationerna i klassen positivt. Eleverna säger att de har lärt sig samarbeta 
och att peppa varandra. Min tolkning av detta är att eleverna upplever en positiv känsla av att hjälpa 
varandra och att de får visa upp sig på ett sätt som det upplever som positivt. Jag resonerar som så 
att eleverna syns för och genom varandra och att det uppskattas av eleverna. Att det är så tycker jag 
framkom tydligast i elevernas kommentarer om avslutningarna på lektionerna, där de berättade om 
samarbete under lektionen.  
    För mig är inställning och kunskap två avgörande faktorer för ett livslångt lärande. För att skapa 
ett livslångt lärande inom idrott och hälsa tror jag därför att vi måste ge eleverna en positiv 
inställning till ämnet och vi måste lära dem att lära sig själva. I NU-03 visas att det finns elever som 
upplever att tiden inte räcker till och att kunskapen i idrott och hälsa är relativt oviktig och 
ointressant för dem. Med den vetskapen var det viktigt för mig att flytta fokus ifrån det jag menar är 
viktigt till det eleverna tycker är viktigt, samtidigt som undervisningen fortfarande har en relevant 
koppling till styrdokumenten. För mig har peer learning varit ett bra sätt att arbeta på för att förbättra 
förutsättningarna för ett livslångt lärande. Det har varit bra därför att peer learning bjuder in eleverna 
i undervisningen och på så sätt upplever jag att eleverna fick ökade kunskaper om sitt eget lärande 
(Topping 2005). Genom ökade kunskaper om sitt eget lärande anser jag att förutsättningarna för ett 
livslångt lärande ökar. 
    När jag resonerar över resultatet i förhållande till syftet så tycker jag att arbetssättet har varit 
positivt. Jag tolkar resultatet som att eleverna har en mer positiv inställning till ämnet. Jag tycker även 
att de fått en positivare inställning till varandra i klassen och att det har lett till en bättre lärandemiljö. 
Att inställningen förbättras i gruppen styrks även av den tidigare forskningen inom peer learning 
(Stensmo 1997)  
    Jag anser att resultatet visar på att eleverna upplever kunskapen i ämnet idrott och hälsa som mer 
anpassade efter dem. I resultatet tycker jag också att man kan se en klar utveckling rent 
kunskapsmässigt i förhållande till Lgr 11. Framförallt genom elevernas upplevda utveckling av 
samarbetet men också kunskap om förebyggande av skador genom träning, hur de hanterar olyckor 
och rörelser till musik. Eftersom att detta motsvarar mina tidigare bestämda och bakomliggande 
syften till de 12 lektionerna, känns elevernas svar som ett bra resultat på att metoden har fungerat 
önskvärt. 
    Peer learning som undervisnings metod finns redan och det finns är redan forskning på att peer 
learning ska vara ett effektivt sätt att lära sig på. Det finns dock ingen forskning på vilken effekt mina 
avgränsningar har fått på lärandet och inställningen. Ur lärandesynpunkt visar resultatet att 
avgränsningarna inom peer learning har enligt mig haft samma effekter som tidigare forskning inom 
peer learning och kan därför styrka den tidigare forskningen som är gjord inom peer learning 
(Topping 2005; Stensmo 1997; Allvar 2010).  
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