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Sammanfattning  

Arbetet med elever inom idrottsämnet har utvecklats då, enligt forskning, ungdomar rör sig 

mindre än förr i tiden. Detta innebär att den didaktiska och pedagogiska planeringen bör 

handla om att anpassa undervisningen så den passar så många elever som möjligt oberoende 

av kognitiva och fysiska förutsättningar. Syftet med denna kvantitativa studie är att undersöka 

hur en SDT (Self- Determination Theory) baserad intervention påverkar elevernas motivation 

inom redskapsgymnastik. Detta kommer göras i jämförelse med en annan grupp som under 

samma period undervisas enligt mer styrda ramar. Studien önskar med detta att se hur en 

experimentell intervention påverkar en klass i jämförelse med en annan. För att komma fram 

till resultatet har studien använt frågeformulär före och efter intervention. Resultatet från detta 

visar mycket liten skillnad i motivationsändringar grupperna emellan, men studien riktar 

ljuset mot andra perspektiv att betrakta syfte och frågeställningar utifrån. Dessa skillnader 

diskuteras och konkluderar med att studien öppnar upp för nya diskussioner och potentiellt 

nya idéer genom implementerande av SDT pedagogiskt och didaktiskt samt förslag på vidare 

forskning som kan ge ytterligare styrkande av SDT som motiverande förhållningssätt inom 

andra teman i Idrott och Hälsa. 

Nyckelord: 

Experimentell intervention, Idrott & hälsa, Motivation, Redskapsgymnastik,  

Självbestämmande teori  

 



 

 

 

Abstract 

Working with students in Physical Education has been through a change because of, 

according to research, indications that young people aren´t involved in physical activities as 

much as in the past. This means that the educational planning should adapt to the teaching to 

fit as many pupils as possible free of the cognitive and physical conditions. The purpose of 

this study is to examine how an SDT (Self-Determination Theory)-based intervention affect 

students ' motivation in gymnastics. The study aims to see how an experimental intervention 

affects a class in comparison with another more controlled gymnastics-lesson. In order to 

reach the result the study has used questionnaires before and after the intervention. The result 

of this shows little difference in motivation changes between the groups, but the study is 

sharing light upon other perspectives on how to consider the objectives and issues. These 

differences are discussed and conclude that the study opens up new discussions and 

potentially new ideas by implementing of SDT pedagogically and didactically as well as 

suggestions for further research that can provide further proof of the SDT as an motivational 

approach within other areas in Physical Education. 

Key words:  

Experimental intervention, Gymnastics, Motivation, Physical Education, Self-determination 

theory 
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1. Inledning  

Den kollegiala debatten mellan lärare i idrott och hälsa handlar ofta idag om hur man skall nå 

ut till och engagera alla elever oberoende av fysiska och kognitiva förutsättningar i skolan. 

Tidigare forskning, som till exempel en studie av Engström (2004) visar att barn rör sig 

avsevärt mindre på fritiden än tidigare, något som påverkar generell fysisk och psykisk hälsa. 

Vidare redogör Nilsson (2014) för Alkner m.fl. och deras pilotstudie som fann att barns 

spontana aktivitetet under skoldagen på bland annat raster har minskat avsevärt sedan 80-

talet. Nilsson (2014) hävdar med detta som bakgrund att konsekvensen har blivit minskad 

fysisk aktivitet som i sin tur skapar inaktivitet och viktökning som följd trots att 

näringsintaget inte ökar. Då spontanaktiviteten sjunker blir idrottsämnet i skolan desto 

viktigare då, enligt Nilsson (2014), skolidrotten kan bli den enda aktivitetsarenan för många 

elever under en vecka. Desto viktigare med andra ord att elevernas delaktighet och aktivitet i 

ämnet idrott och hälsa är så god som möjlig. Från en samhällsmässig och vetenskaplig 

synpunkt är det intressant att beakta detta forskningsområde. Då jag har arbetat som lärare i 

idrott och hälsa sedan 2003 har jag i takt med växande erfarenhet sett på nära håll hur viktig 

motivationen är för en elevs deltagande i skolidrotten. Den kan till synes vara med på att styra 

huruvida en elev tar med sig kunskaper om hur denna tar hand om sitt eget psykiska och 

fysiska välbefinnande på bästa sätt enligt sin egen inre drivkraft – oberoende av ambitioner, 

resultat eller andra faktorer. Inledningsvis är det också värt att påpeka att denna studie vänder 

sig till lärare i idrott och hälsa, studenter och andra som har intresse i idrottsligt pedagogiskt 

ledarskap. Terminologi vill därför användas med utgångspunkt i att läsaren besitter en 

förförståelse inom ämnet Idrott och hälsa. 

Enligt kursplanen för ämnet idrott och hälsa (Skolverket, 2011) ska undervisningen bland 

annat utveckla elevernas allsidiga rörelseförmågor och bidra till att skapa ett intresse för 

fysisk aktivitet. Eleverna skall genom undervisningen bli bekanta med många olika 

aktiviteter. Nyberg och Sterner (2014) framhäver möjligheterna som gymnastik med redskap, 

alltså redskapsgymnastik, kan ge ämnet idrott och hälsa när det gäller just allsidig 

rörelseträning. Allsidiga rörelser för att ge hela kroppen varierat fysisk tillfredsställelse är 

viktig bland annat ur ett skadeförebyggande perspektiv, men också för att skapa intresse och 

nyfikenhet för vad som eventuellt kan åstadkommas med sin egen kropp. Genom en sal 

förberedd med en mängd olika redskap där eleverna själva kan påverka övningar och 

svårighetsgrader, menar Nyberg och Sterner (2014) att eleverna har möjligheter att vara 

kreativa där ingen är passiv eller stilla. Utan att teorin vid namn nämns av Nyberg och Sterner 
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(2014) kan detta kopplas mot eller ses som en parallell till den teoretiska utgångspunkt som 

denna studie utgår ifrån. Studien syftar till att undersöka om självbestämmande teorin (eng. 

self-determination theory: SDT (Deci & Ryan, 2000, 2007) som motivationsteori under två 

lektionstillfällen med redskapsgymnastik kan användas som en utgångspunkt för hur och om 

en känsla av nyfikenhet kan skapas. Självbestämmande teori bygger kortfattat på hur vi kan 

tillfredsställa våra medfödda behov i form av känslan av kompetetens, tillhörighet och 

autonomi för att besitta en så hög motivation som möjligt gentemot att bedriva en aktivitet. 

Kan eleverna nyttja dessa tillfällen för att komma underfund med personliga utmaningar och 

förskjutning av egna gränser för vad som kan åstadkommas fysiskt med sin kropp samt vara 

aktiv och delaktig med känsla av egen utveckling? 
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2. Syfte och frågeställningar  

Som lärare i allmänhet och lärare i idrott och hälsa i synnerhet har man hela tiden varit 

upptagen av att eleverna aktivt deltar i det som görs på lektionerna. Traditionellt har 

redskapsgymnastik varit en viktig del i ämnet idrott och hälsa, enligt Nyberg och Sterner 

(2014). 1940-talets Ling-gymnastik knyts fortfarande ihop med dagens centrala innehåll och 

arbetskrav som Skolverket (2011) har även om det inte längre specificeras som ett konkret 

arbetsområde. Enligt egen erfarenhet har det varit utmanande att skapa undervisningsupplägg 

som engagerar flera elever än vad som kan vara tillfället annars då en del ofta upplever, enligt 

samtalen med eleverna, en otillräcklighet och en känsla av att vara utlämnade. Även om det 

läggs mycket energi i det pedagogiska och didaktiska arbetet så elever känner att det de gör är 

tillräckligt och värdefullt behövs ofta mer uppmuntrande coachning än inom andra 

arbetsområden.  Ett generellt intresseområde i egenskap av yrkesrollen är att verka för att 

bidra till att så många elever känner sig delaktiga och motiverade för att vara fysiskt aktiva 

både i skolan och på sin fritid. Ur detta växte hypotesen fram med stöd i litteratur och 

forskning: Ett didaktiskt upplägg med stöd av SDT kommer att bidra till mer motiverade 

elever, som i sin tur leder till större delaktighet och glädje inom redskapsgymnastik. Detta 

ledde också fram till studiens syfte. 

 

Syftet med denna kvantitativa studie är att undersöka hur en SDT-baserad intervention 

påverkar elevernas motivation inom redskapsgymnastik. För att kunna svara på om studien 

kan uppfylla syftet är målet att kunna besvara två frågeställningar med hjälp av en design i 

form av ett experiment där två grupper med olika didaktiska upplägg jämförs med varandra. 

Resultaten av detta mäts med ett frågeformulär. 

 

Frågeställning 1 

Kan en intervention baserad på SDT påverka motivationen hos eleverna i redskapsgymnastik?  

 

Frågeställning 2 

Är graden av självbestämd motivation (inre motivation) högre i experimentgruppen än i 

kontrollgruppen efter interventionen? 
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3. Litteratur- och begreppsgenomgång 

Under denna rubrik kommer den teoretiska utgångspunkten för denna studie att beskrivas. Då 

syftet med denna kvantitativa studie är att undersöka hur en SDT-baserad intervention 

påverkar elevernas motivation inom redskapsgymnastik och har utgångspunkt i undervisning 

används ett pedagogiskt och didaktiskt perspektiv. Under påföljande underrubriker förklaras 

centrala begrepp som studien lutar sig mot och som kommer att användas frekvent samt en 

redovisning av studiens teoretiska perspektiv. Stukát (2014) redogör för operationalisering av 

begrepp, alltså att betydningen av ett aktuellt begrepp kopplas till mätinstrument, metod och 

det som eventuellt observeras i kvantitativa studier. Begreppsgenomgången är också relativt 

ingående och fungerar således också som litteraturgenomgång. 

3.1 SDT (Self-determination theory) 

Deci and Ryans forskning om själv-bestämmande teori förklaras av Standage, Gillison och 

Treasure (2007) om hur denna teori, förkortat SDT, kan kopplas mot ämnet idrott och hälsa. 

Standage m.fl. (2007) förklarar också att det grundläggande för SDT är att teorin utgår ifrån 

att sociala sammanhang påverkar en individs motivation, mentala hälsa och den generella 

förmågan att fungera i olika sammanhang. Standage m.fl. redogör vidare för det Deci och 

Ryan (2000, 2007) beskriver som autonomiskt stödjande miljöer, alltså sociala sammanhang 

som stödjer möjligheterna för att göra val, att sätta sig in i ett arbetsområde och förstå detta 

utifrån eget tankesätt (som en motsats till kontrollerande miljöer, i form av det auktoritära, 

dikterande och pressande), som tillhandahållare av självbestämmande motivation, hälsosam 

utveckling och optimal psykologiskt välmående. Utöver detta hänvisar man också till 

forskning gjord av Deci, Nezlek och Sheinman (1981) som visade att undervisning i 

idrottsämnet samt generell klassrumsundervisning kunde koppla direkta och positiva 

sammanhang mellan autonomiskt stödjande miljöer och självbestämmande former för 

motivation. Standage m.fl. (2007) förklarar vidare att SDT, självbestämmande inlärning och 

psykologiskt välmående inte är direkta konsekvenser av sociala faktorer, utan är istället 

beroende av tillfredsställelsen av tre medfödda psykologiska behov i form av att vara 

autonom, att känna sig kompetent och att känna tillhörighet. Hagger och Chatzisarantis (2007) 

beskriver SDT som en metateori med olika underliggande underteorier. Oavsett sammanhang 

har alltså SDT som sin kärna att visa till människans behov för att utföra aktiviteter ”för sin 

egen skull” (Deci & Ryan 2007). För att en aktivitet skall utföras utan yttre pressande eller 

belönande faktorer behöver man därför komma underfund med SDT’s centrala behov i form 

av tillhörighet till det som görs, att kompetensen som krävs finns samt autonomi i utförandet. 

SDT, genom framförallt Deci och Ryans forskning, säger att om dessa tre mänskliga behov 
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tillgodoses utvecklas den inre motivationen som krävs för ett bestående lärande och en 

långsiktig utveckling. 

SDT bygger, som sagt, på hur bästa möjliga förutsättningar för inre motivation skapas. Vi 

behöver därför se på hur begreppet motivation används och i vilken grad det är med och 

präglar SDT som helhet. 

3.1.1 Motivation 

För att i så stor grad som möjligt förhålla mig till studiens syfte och frågeställningar utgår jag 

ifrån hur Deci och Ryan (2007) definierar motivation och deras sätt att dela in motivation i 

inre motivation, yttre motivation och amotivation samt hur de kopplar denna gradering till 

internalisering och integrering. 

Inre motivation räknas som den man som pedagog eller elev eftersträvar där aktiviteter tas del 

av eller utförs som ett arbete utan att en yttre belöning eller form för press behövs för att 

trigga igång processen. Man tar del av det för att man känner glädje, nytta eller egen vinst 

genom att vara en del av eller själva drivkraften bakom det som utförs. Enligt Deci och Ryans 

forskning kring SDT uppnås inre motivation och följaktligen egen drivkraft när alla de tre 

behoven som består av autonomi, kompetens och tillhörighet tillfredsställs. Enligt Deci och 

Ryan (2007) kan motivation förstås i ett graderande perspektiv från att inneha en hög grad av 

inre motivation, till att glida över till amotivation, som innebär att man tappar all drivkraft och 

vilja. Yttre motivation innebär att yttre belöningar och yttre bestraffningar styr motivationen. 

På andra sidan, en övergång till inre motivation kan vara nära då det efter ett tag kan uppnås 

en acceptans för det som kanske i utgångsläget har blivit ålagd att göras, om de tre behoven 

tillfredsställs. Deci och Ryan kallar detta integrerad reglering då man har anammat uppgiften 

på ett positivt sätt och känner att man behärskar den, även om den är ålagd från andra än sig 

själv.  

I en fas där man till exempel försöker lära sig något nytt, gärna av egen vilja, har inte 

integrering uppnåtts än, men man har en hög grad av vad Deci och Ryan (2007) kallar 

internalisering, eller med andra ord på god väg att gå mot full integrering och vidare 

autonomi. Det refereras också till detta som identifierad reglering. Från detta gås det mot en 

lägre internalisering i en infogad reglering, då man försöker efter bästa förmåga att leva upp 

till andras förväntningar utan att se en egennytta, till att slutligen inneha en extern reglering då 

man tar del av eller utför något för en belönings skull eller för att undvika straff.  
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Det skall också sägas att det är dessa tre motivationsformer som ligger till grund för det som 

önskas mätas i enkätundersökningen. 

3.2 Delaktighet 

I ämnet idrott och hälsa pratas det ofta om delaktighet som en förutsättning för att eleverna 

ska kunna redovisa sina kunskaper i de praktiska momenten. Lärare i idrott och hälsa är med 

andra ord måna om att eleverna är ombytta och deltar i undervisningen. Skolverket (2011) 

påpekar att: ”Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin 

skoltid kontinuerligt delta i skolans aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god 

kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.” (s. 51).  

3.3 Redskapsgymnastik 

Gymnastik som begrepp kan förstås på olika sätt, något redskap som begrepp också kan, men 

i enlighet med Nyberg och Sterner (2014) tar denna studie utgångspunkt i redskapsgymnastik 

som den del av idrottsämnet där vi använder oss av bockar, plintar, mattor och andra redskap i 

tillägg till egen och andras kropp beroende på moment eller specifika övningar för att utmana 

eleverna fysiskt. Skolverket (2011) menar att eleverna skall utveckla kroppsuppfattning och 

motoriska färdigheter, och att förutsättningarna för detta måste ges så att eleverna kan röra på 

sig i olika omgivningar och former. Studien bygger på forskning (Nyberg & Sterner, 2014) 

som säger att det finns få möjligheter inom ämnet idrott och hälsa som kan bjuda på så många 

sätt att komma åt grovmotorisk träning så som gymnastiken. Genom att se på renodlade och 

idrottspecifika gymnastikträningar är redskap, som till exempel de jag nämnde tidigare, 

hjälpmedel för att skapa ytterligare utmaningar. Med detta till hjälp får vi möjligheten att 

utveckla motoriska grundformer som att hoppa, hänga, hålla balansen, stödja sig och rulla. 

Utöver detta kommer man åt perception, koordination, kroppsuppfattning, rumsuppfattning 

och balans samt att rörlighet, smidighet, och styrka också kan utvecklas (Nyberg & Sterner 

2014). Vidare pekar författarna på gymnastikens förmåga att alltid kunna skapa koordinativ 

och funktionell styrka som bidrar till att grov- och finmuskulatur kan fungera tillsammans. 

Med detta som bakgrund kan det också slås fast att gymnastik fungerar alldeles utmärkt som 

kompletterande idrott till andra idrotter. Redskapsgymnastikens mångfald kan ses på flera 

sätt, bland annat som en skadeförebyggande träningsform, men också som skapare av fysisk 

”kapitalvara” (Nyberg & Sterner, 2014 s. 90). Det blir en investering man ger sin kropp för 

framtiden om gymnastik anammas, med eller utan redskap, som en återkommande aktivitet 

eller motionsform. 
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Om redskapsgymnastik kopplas ihop med SDT (Deci & Ryan, 2007) som teoretisk tankesätt 

kan Nyberg och Sterners (2014) didaktiska scenario vara värt att ta i betraktning för att 

konkretisera hur redskapsgymnastik blir använt i denna studie. En idrottshall eller sal inredd 

med alla redskap man kan tillgå där eleverna har möjligt att hitta egna utmaningar genom att 

välja övningar och svårighetsnivå utan att lärare tar besluten utan istället finns till hands om 

osäkerhet eller hjälp med att hitta flera utmaningar än vad som finns tillgå. 

3.4 Tidigare forskning 

I likhet med denna studie har forskning som använt sig av SDT även använt sig av 

frågeformulär baserat på SIMS (Situational Motivation Scale) i sina studier. I en studie som 

presenterades var syftet att undersöka förhållanden mellan elevers självbestämmande 

motivation och deras fysiska aktivitet under en strukturerad lektion. Lektionens innehåll 

bestod av basketboll där läraren styrde innehållet över en period på tjugo minuter, kontra en 

rast på tjugo minuter då det att röra sig var frivilligt. I resultatet kom det fram att idrott och 

hälsa lektioner med stöd av SDT kunde relateras till förbättrad fysisk aktivitet. Denna 

forskning kunde också visa på betydelsen av SDT i sammanhang då elever inte har någon 

vuxen eller annan ledare närvarande. Resultatet visade på att skillnaden mellan grupper med 

hög och låg motivation är större i sammanhang där möjligheterna att välja fanns jämfört med 

mer styrda lektioner (Lonsdale, Sabiston, Raedeke, Ha & Sum, 2008). Podlog, Gustafsson, 

Skoog, Gao, Westin, Werner och Alricssons (2015) undersökte motivation som förmedlade 

förhållandet mellan tillfredsställelsen av de grunnläggande behoven enligt SDT (kompetens, 

tillhörighet och autonomi) och engagemanget hos idrottare på elitnivå. Man använde SIMS 

för att mäta graden av motivation hos utövarna i undersökningen. SIMS blev använt på 

samma sätt i denna studies kontroll- och experimentgrupp. Artikeln blev till hjälp för hur man 

skulle gå tillväga med detta. På samma sätt kom Guay, Vallerand och Blanchard (2000) 

forskning kring att utveckla SIMS till hjälp för att öka reliabiliteten i min studie. Denna 

forskning bidrog till att utveckla och validera ett sätt att mäta huruvida individer bedriver en 

aktivitet utifrån en inre motivation, identifierad reglering, extern reglering (två sistnämnda 

benämns som yttre motivation i min studie) samt amotivation. Begrepp som förövrigt bottnar 

i Deci och Ryan (2007) forskning kring SDT.  

Då denna studie inkluderar en intervention blir det även aktuellt att titta på relevant forskning 

som har stöd av SDT, bland annat Fortier, Sweet, O’Sullivan och Williams (2006). Genom att 

använda SDT som teoretisk utgångspunkt gjordes en intervention i form av att använda en 

kontrollgrupp och experimentgrupp. Där kom man fram till att experimentgruppen, som fick 
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uppföljning baserad på att lägga förutsättningarna till rätta för autonomi-stöd baserat på SDT, 

uppnådde en snabbare fysisk utveckling, större grad av motivation och känsla av autonomi 

(inre motivation) än kontrollgruppen som enbart mottog traditionell uppföljning. Detta visar 

att SDT innehar en flexibilitet och allsidighet som teoretisk utgångspunkt då forskningen 

kunde konkludera med att rådgivare utbildade i SDT kunde bidra till attitydförändringar hos 

patienter i positiv riktning genom att autonomin, alltså den inre motivationen, förbättrades 

(Fortie m.fl., 2006). Ntoumanis och Standage (2009) förklarar i sin artikel att forskning som 

handlar om lärares förhållningssätt och effekten detta kan ha på elevers motivation, något som 

kan vara intressant att ha i åtanke gällande denna studies konklusioner. Artikeln för också en 

diskussion kring studier baserat på interventioner, som också är relevant med tanke på denna 

studies genomförda intervention. Vidare presenteras det en översikt över olika effekter de 

primära behoven, som SDT omtalar som kompetens, tillhörighet och autonomi, har på det 

kognitiva, emotionella samt beteende hos elever i ämnet idrott och hälsa. En intressant aspekt 

i artikeln är rekommendationerna som ges gällande hur SDT kan implementeras av lärare i 

idrott och hälsa i undervisningen i praktiken. Det kan kortfattat summeras till att skapa 

förutsättningar för stödjande miljöer för autonomi samt visa empati med eleverna för att med 

större möjligheter skapa ett intresse för de presenterade aktiviteterna. Dessa aspekter är nära 

knutna interventionen för denna experimentella studie. 

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning och litteratur 

Forskningen som har beskrivits här har bidragit till formuleringen av min hypotes, mitt syfte 

och mina frågeställningar. All forskning och litteratur som har blivit använt i denna studie har 

fungerat som teoretiskt stöd och fundament för studiens helhet. Genom detta har studien fått 

ett underlag för hur SDT kan implementeras i planeringen av den experimentella 

interventionen, relevanta mätinstrument och stöd för genomförande av enkätundersökningen 

samt bidragit till vad min studie har kommit fram till genom att vara med- och 

motargumenterande i diskussionsdelen. Då behandlad tidigare forskning och litteratur har 

belyst SDT´s förmåga som teori att fokusera på människans medfödda behov i form av att 

känna kompetens, tillhörighet och autonomi i bedrivande av en aktivitet i olika sammanhang 

samt hur detta mätas kan man säga att forskningen har kommit fram till att SDT har stort 

potential som en teori att luta sig mot inom ämnet idrott och hälsa. Med redskapsgymnastik 

som arbetsområde önskar denna studie i enlighet med syftet och frågeställningarna att komma 

fram till hur stor och på vilket sätt denna potential kan visa sig vara. 
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4. Metod 

Syftet med denna kvantitativa studie var att undersöka hur en SDT-baserad intervention 

påverkar elevernas motivation inom redskapsgymnastik. Utifrån studiens syfte och 

frågeställningar uppstod ett intresse av att undersöka skillnader från ett valt 

undervisningstillfälle till ett annat. Därför valdes en kvantitativ undersökningsmetod i form av 

en experimentell studie där enkäter användes som utvärdering av interventionen. Då jag själv 

ansvarar för undervisningen och på så sätt har en direkt påverkan på forskningsområdet 

ansågs detta vara ett lämpligt tillvägagångssätt. 

4.1 Experiment 

Stukát (2014) redogör för experimentliknande upplägg i olika undervisningssituationer. Det 

kan ibland framstå som vanligt att olika undervisningsmetoder jämförs mot varandra genom 

olika utvärderingsformer. Vidare beskrivs förutsättningarna för att genomföra en 

experimentell intervention i skolan som svåra då möjligheten att genomföra det hela med 

slumpmässigt valda grupper är små. Utifrån denna studies syfte kommer, som nämnt tidigare, 

två klasser användas som Stukát beskriver som ”experiment-klasser”, där jag själv är ansvarig 

lärare i idrott och hälsa för båda de aktuella klasserna som ingår i studien. Hur dessa 

experimentklasser ser ut beskrivs närmare under rubrik 4.3. Designen är kvasi-experimentell  

då den, som Stukát (2014) beskriver, är en experimentform där två grupper jämförs och som 

under en period får pröva, i detta fall, en ny undervisningsform baserad på SDT kontra en 

annan, så likvärdig som möjligt, grupp som får ta del av en mer uppstyrd och traditionell 

undervisningsform. Hassmén och Hassmén (2008) menar att nackdelen med kvasi-experiment 

är att möjligheten att veta med säkerhet om huruvida det föreligger ett orsakssamband är 

mindre jämfört med till exempel vad en eventuell icke-experimentell design gör: Denna 

lägger större vikt på en manipulation av oberoende variabler, eller så kallade aktiva variabler. 

Den ”äkta” designen kännetecknas också av att den vill försöka kontrollera och neutralisera 

övriga faktorer som kan påverka beroende variabeln. Detta är oftast förekommande i 

laboratoriestudier. Istället skapar den kvasi-experimentella designen möjligheter för att kunna 

diskutera orsakssamband något som på sätt och vis också passar med denna studies syfte, där 

människors motivation och SDT’s påverkan av motivationen studeras. Vidare kan en fördel, 

jämfört med äkta experiment som Hassmén & Hassmén (2008) kallar det, vara att den externa 

valideteten, eller generaliserbarheten, kan vara högre då fokus på äkta experiment ofta kan 

ligga på interna validiteten. Detta innebär trovärdighet orsakat av reducering av externa 

faktorer som kan påverka en studie. Vidare påpekas det att kvasi-experiment inte skall ses 
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som en sämre eller bättre forskningsdesign jämfört med äkta experiment då de båda har 

styrkor och svagheter.  

4.2 Enkätundersökning som datainsamlingsmetod 

Den kvantitativa forskningen kan delas in i beskrivande, så kallad deskriptiv samt 

förklarande, så kallade explanativa forskningsansatser. Att göra en kvantitativ studie handlar 

därmed om vad som används som datainsamlingsmetod. I denna studie har enkäter valts som 

datainsamlingsmetod eftersom studien syftar till att finna samband och skillnader (Hassmén 

& Hassmén, 2008).  

Då denna studie ställde stora krav på effektiv användning av tid var det en fördel att använda 

strukturerade enkäter. En annan fördel med enkäter är att respondenterna har möjlighet att 

vara anonyma. Det har setts som en stor fördel i denna studie eftersom jag till vardags är 

elevernas ansvariga lärare.  

4.3 Urval 

På den valda skolan går elever från årskurs 4 till 9 samt grundsärskola med totalt ca 420 

elever. I denna studie bestod populationen av högstadieelever fördelade på två klasser i form 

av en årskurs 7:a och en årskurs 9:a. Enkät 1 hade 45 respondenter varav 20 pojkar och 25 

flickor. Enkät två däremot hade 41 svarande respondenter varav 17 pojkar och 24 flickor. 

Bortfallet beror på frånvarande elever. Det kan däremot inte räknas in som bortfall då det inte 

går att se vilka svar de frånvarande eleverna uppgav även om man vet vilka elever det rörde 

sig om. Båda klasserna deltar annars i den ordinarie idrottsundervisningen. Urvalet är gjort 

genom ett bekvämlighetsurval då urvalet är de som går att tillgå på ett lätthanterligt sätt 

(Hassmén & Hassmén 2008), som i praktiken innebär att jag är deras ansvariga lärare i idrott 

och hälsa. Tack vare detta kan tillfällen styras för det praktiska arbetet samt tidpunkten för 

genomförandet av enkät. Sett till studiens syfte ingick ett tillfredsställande antal respondenter.  

 

4.4 Mätinstrument 

Utifrån syftet med studien då motivation enligt SDT är centralt blev SIMS (Situational 

Motivation Scale) sett på som ett relevant mätinstrument. Kort beskrivet utgör SIMS en 

flexibel form av mätinstrument i rapportsammanhang där inre motivation, yttre motivation 

och amotivation är situationsbaserade och kan alltså mätas (Guay m.fl., 2000) på ett sätt som 

är i enlighet med Deci och Ryans (2007) forskning kring SDT. Skalan är också översatt till 

svenska och visar på god reliabilitet (Podlog m.fl., 2015). SIMS, som i denna studie tar 
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utgångspunkt i redskapsgymnastik, är ett frågeformulär som är utvecklat för att studera, eller 

mäta graden av inre motivation (autonomi), identifierad reglering och extern reglering (både 

dessa förklaras som yttre motivation i studien) samt amotivation. Instrumentet består av 

sexton påståenden där fyra mäter inre motivation (1, 5, 9 och 13). Exempel på ett av 

påståenden i denna kategori är: ”För att jag tycker det är intressant”. Åtta frågor tar för sig 

yttre motivation, som i sin tur är indelade i identifierad reglering (2, 6, 10 och 14) och extern 

reglering (3, 7, 11 och 15). Exempel på påstående här är: ”Jag gör det för min egen skull” och 

”För att jag förväntas göra det”. Resterande fyra frågor (4, 8, 12 och 16) avser att mäta graden 

av amotivation och exempel på en fråga i denna kategori är: ”Det kanske finns bra orsaker för 

att hålla på med aktiviteten men personligen kan jag inte se några”. Varje påstående i skalan 

innehåller 7 skalsteg där 1 motsvarar ”stämmer inte alls” och 7 motsvarar ”stämmer precis” 

(se bilaga 2). Alla frågor sätts i sammanhang med redskapsgymnastik och är utformat på 

samma sätt som i andra studier (Podlog m.fl., 2015) 

 

4.5 Genomförande 

Enligt Deci och Ryan (2007) skapar miljöer som stödjer autonomi sammanhang som ger 

möjligheter till val, inkluderande och förståelse. I motsättning till kontrollerande miljöer som 

kan upplevas pressande, dikterande och autoritära och således bromsande för elevers 

kreativitet och därmed sammanhang, engagemang och delaktighet. Genomförandets 

målsättning var att sätta dessa perspektiv mot varandra för att illustrera huruvida SDT i 

praktiken skiljer sig mot mer detaljstyrda och kontrollerenda didaktiska upplägg. 

 

4.5.1 Interventionen 

I studien användes en experimentgrupp, (årskurs sju) och en kontrollgrupp (årskurs nio)- I 

interventionen var experimentgruppens upplägg baserat på SDT och kontrollgruppens 

upplägg var mer styrt och traditionellt upplagt med ett förutbestämt övningsinnehåll. Båda 

gruppernas upplägg genomfördes över två lektioner á hundra minuter totalt. I båda gruppernas 

fall valde jag att medvetet inte göra en återkopplande genomgång vid lektionsslutet då jag inte 

ville riskera att påverka elevernas åsikter inför deras andra enkät. Jag lyfte det däremot upp i 

lektionen efter för att eleverna fortfarande skall få den pedagogiska förankringen i 

skolvardagen. 
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Kontrollgruppens genomgång var beskrivande på ett sätt som gjorde eleverna medvetna om 

vad som skulle göras, vilka övningar som skall genomföras och vilka målsättningar eleverna 

borde sikta mot. En viktig målsättning var att genomföra alla stationer. Detta gjordes 

medvetet för att skapa en motvikt mot SDT.  

 

Genomgången inför experimentgruppens lektioner gick istället mer mot att ställa frågor som 

var menat att appellera till elevernas nyfikenhet som till exempel vilka möjligheter som fanns, 

vilken utrustning man hade tillgång till och vad denna kunde användas till. Istället för 

uppmaningar och direktiv gavs det istället förslag om någon elev inte riktigt visste var den 

skulle börja. Detta är i enlighet med SDT då bland annat Standage, Gillison m.fl (2007) 

förklarar just hur viktigt det är att visa empati genom att ställa frågor och ge förslag, något 

som kan bidra till att något som i utgångsläget kanske inte är intressant istället blir det då 

eleven ser möjligheten att lösa uppgiften eller utmaningen på sitt eget sätt. 

4.5.2 Enkätundersökning 1 och 2 

Vid genomförandet av enkäteten samlades klasserna, på egen lektionstid oberoende av 

varandra i ett klassrum. En genomgång gjordes utifrån ett förberett manus (se bilaga 2) där 

eleverna blev informerade om enkätens syfte och upplägg. Enkäten genomfördes med mig på 

plats i klassrummet som stöd vid eventuella frågor. Eleverna blev på ett tydligt sätt 

uppmanade om att vara så ärliga och självständiga som möjligt i sina svar. Vid datainsamling 

1 betonades vikten av att reflektera över hur de uppfattade redskapsgymnastiken från tidigare 

läsår och följaktligen interventionen vid enkät 2. Det lades tydligt fokus på själva enkäten, så 

en kortfattat och konkret genomgång för att undvika missförstånd eller annan påverkan av 

elevernas svar gjordes. Trost och Hultåker (2016) redogör för standardisering, alltså i vilken 

grad alla involverade i studien tar del av enkäten och besvarar under så lika förutsättningar 

som möjligt. Det var av stort intresse att genomförandet av enkät hade en hög grad av 

standardisering så variationen skulle påverkas så lite som möjligt av andra faktorer än själva 

interventionen.  

4.6 Databearbetning  

All data som studien har använt sig av baserar sig på enkäterundersökningarna som blev gjort 

i ”Survey & report”. Enkäterna har gjorts digitalt så allt kan samlas och behandlas på samma 

plats i digitalt format. Tidsaspekten gjorde också att det var lämpligt med ett digitalt verktyg, 

då pappersenkäter anses vara mycket mer tidkrävande. Rapport-verktyget bidrar till att få 

fram medelvärden (M) och standardavvikelserna (SD). Utifrån studiens syfte är det mest 
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relevant att kunna använda medelvärden i frågeställning 1 för att avgöra i vilken grad det 

finns skillnader i elevernas svar inom de olika kategorierna inre motivation, yttre motivation 

och amotivation då studiens syfte är att mäta graden av motivation före och efter 

interventionen.  

 

Insamling och påföljande enkät-rapport (analys) kunde göras i Survey & reports 

´rapportfunktion. Variabler för de tre nämnda kategorierna blev skapade i verktygets dataset-

funktion där de olika ”items” för en kategori åt gången blev satt in som ”means” och sen 

genererat som en ny variabel i rapportinnehållet. Frågorna 1, 5 och 9 användes för variabeln 

”inre motivation”, frågorna 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11 och 15 för ”yttremotivation” samt 4, 8, 12 

och 16 för ”amotivation”. Detta blev gjort då syftet med detta var att kunna analysera 

medelvärdet (M) och standardavviket (SD) för eventuella skillnader mellan experimentgrupp 

och kontrollgrupp.  

 

Enkätundersökningen genomfördes digitalt och detta bidrog till att säkerställa anonymiteten 

hos respondenterna då det inte går att läsa ur vem som har svarat vad.  

4.7 Reliabilitet och validitet 

Eliasson (2010) beskriver reliabilitet genom att ställa frågan om vi kan lita på att 

undersökningen skulle komma fram till samma resultat om vi upprepade tillvägagångssättet 

på ett så identiskt sätt som möjligt. Eliasson förklarar vidare att ju mer det går att lita på detta, 

alltså att upprepa och få så närliggande resultat som möjligt, desto högre är reliabiliteten för 

undersökningen. Sett till min studie där tiden var en begränsande faktor (enkätundersökning 

1, intervention lektion 1 och 2 samt enkätundersökning 2) innebar detta att det inte fanns 

utrymme att genomföra några upprepanden av lektionsinnehållet. Med detta fanns det risker, 

bland annat i form av dagsform och ett eventuellt varierande intresse just där och då eller 

frånvaro som skulle kunna påverka undersökningen. Om studien hade pågått över längre tid 

hade detta vore mer i enlighet med vad Trost och Hultåker (2016) anser om kvantitativa 

studier och att dessa bör bestå av långsiktiga förändringar. Mätinstrumentet i sig i form av 

SIMS däremot höjer reliabiliteten eftersom SIMS avser att mäta motivationen för en aktivitet, 

och är sedan tidigare förankrat i beprövat forskning, som i sin tur är i fas med studiens syfte. 

Eliasson (2010) värderar arbetet med variablerna som ett sätt att öka reliabiliteten genom att i 

enkäten ställa flera frågor om samma sak, något som SIMS bidrar till att göra. Eliasson 

nämner också förberedelse av undersökningens instruktioner så dessa blir förmedlade på ett 

tydligt sätt. Bilaga 2 i form av ett manuskript för genomgången inför enkätundersökningen, 
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beskriver hur detta genomfördes. Det användes också ett så enkelt och oformellt språk som 

möjligt då läsförståelsen inom urvalet kan variera. Trost och Hultåker (2016) menar att det är 

ett sätt att öka reliabiliteten genom att säkerställa att så många som möjligt skall förstå 

frågorna på samma sätt. Eliasson (2010) påpekar också att en hög reliabilitet i sin tur kan 

bidra till en bättre validitet. 

Eliasson (2010) menar att validitet handlar om att vi kan räkna undersökningen som giltig i 

form av att den mäter det den skall mäta. Eliasson redogör för att det är viktigt att i så stor 

grad som möjligt definiera begreppen som avser att mätas, i studiens fall inre motivation, yttre 

motivation och amotivation, på ett operationellt sätt. Det vill säga att begreppen i 

sammanhanget skall vara förankrade i den teoretiska referensramen SDT i enlighet med Deci 

och Ryan (2007), något som är fallet i denna studie (se punkt 3.1.2). I valet av metod kan 

detta ses som extra viktigt då jag både är den som genomför undersökningen och ansvarig 

lärare i idrott och hälsa för båda grupperna. Om det är att öka eller sänka validiteten 

återkommer jag till, men valet blev gjort ur ett perspektiv där det skulle vara så praktiskt 

gynnsamt och genomförbart som möjligt sett till studiens totala trovärdighet. SIMS bidrog 

också till att enkäten inte skulle innehålla några öppna frågor. På så vis undveks det att kunna 

tolka svar enligt egna eventuella förutfattade meningar, förväntningar eller tidigare 

erfarenheter.  

4.8 Etiskt förhållningssätt 

Vetenskapsrådets ”God forskningssed” (2011) beskriver krav och regler som finns för den 

forskning som skall genomföras ur ett etiskt och moraliskt perspektiv. Ett centralt krav är att 

individerna som är involverade i forskningen inte utsätts för fysisk eller psykisk skada, 

förödmjukelse eller kränkning. Hassmén och Hassmén (2008) redogörande för etik och moral 

behandlar dessa begrepp som synonymer, något denna studie också gör då det viktigaste var 

att tillvarata elevernas integritet, något som gör att dessa begrepp går hand i hand även här. 

Då man som ansvarig lärare i idrott och hälsa sköter idrottsundervisningen för aktuella elever 

genom läsårets gång framstod inte interventionen som något särskilt eller annorlunda i sig i 

elevernas ögon, då dessa tillfällen redan var planerade för redskapsgymnastik och skulle ha 

genomförts oberoende av denna studie. Som anställd pedagog behandlas eleverna enligt 

skollagen och andra kriterier som förväntas av en som lärare. Fokus kommer istället i denna 

rubrik att ligga på det som bröt mot elevernas vardag och som gjorde de uppmärksamma på 

att de ingick i en forskningsstudie, Vidare kan nämnas Hassmén och Hassmén (2008) 

genomgång av Robert Mertons CUDOS-krav, som ofta tas upp i diskussioner kring 
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forskningsetik. Vetenskapsrådet (2011) går också igenom Mertons principer för forskning. Ur 

denna studies perspektiv är det framförallt angeläget att belysa begreppet ”disinterestedness”, 

som hänvisar till en forskares opartiska inställning och vikten av att komma fram till ny 

kunskap genom sin forskning, då det önskades att åstadkomma ett annat sätt att undervisa 

redskapsgymnastik i enlighet med studiens syfte och frågeställningar. 

Som lärare är man delvis omfattad av det som Vetenskapsrådet (2011) kallar sekretess och 

tystnadsplikt. Relevant i studiens sammanhang är tystnadsplikten, som enligt Vetenskapsrådet 

betyder att läraren inte får dela information om elever på något sätt med obehöriga. När 

intervention och enkätundersökningarna genomfördes på ordinarie undervisningstid och 

implementerades i studien blev undervisningen per automatik ett integritetsskydd för eleverna 

utåt mot andra arenor än skolan. Datainsamlingen skedde anonymt då inga namn antecknades. 

Det går heller inte att läsa ut i efterhand vilka som svarade vad, något som också förklaras i 

punkt 4.6. En aspekt värd att nämna var att jag valde att vara närvarande under ifyllandet av 

enkäten för att kunna reda ut och svara på eventuella frågor- Det gällde framförallt betydelsen 

av ord, kunna förklara vad det innebär att vara anonym och viktigheten av att vara ärlig i sina 

svar. Jag rörde mig aldrig i klassrummet, stannade vid tavlan med deras skärmar vända ifrån 

mig. På så vis kunde jag inte se deras svar och det framkom inte heller några reaktioner på att 

deras anonymitet blev satt på spel.  
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5. Resultat och analys 

Resultatdelen är indelad utifrån kategorierna i enkäterna med stöd i Self-determination theory 

(SDT), samt med utgångspunkt utifrån studiens syfte och frågeställningar. För att ta fram 

dessa kategorier användes i sin tur mätinstrumentet SIMS. Utifrån SDT identifierades tre 

typer av motivation. Det handlar om inre motivation, där elevernas engagemang under 

interventionen sker på grund av glädje och nyfikenhet mot själva aktiviteten, i det här fallet 

redskapsgymnastik. Det handlar också om yttre motivation där elevernas deltagande sker som 

ett sätt att nå andra mål som i sin tur kan handla om belöningar eller upplevda påtryckningar. 

Den tredje handlar om en så kallad amotivation där eleverna inte upplever någon tillhörighet 

mellan sina ansträngningar och det resultat där det finns upplevelser av bristande kompetens. 

Alla dessa tre kategorier av motivation kan beskrivas som olika upplevelser av kompetens, 

tillhörighet och autonomi.  

Inledningsvis utgår resultatdelen från frågeställning 1, där min hypotes prövas gentemot de 

faktiska resultaten av enkätundersökningen. Vidare redovisas de skillnader som visades 

utifrån frågeställning 2. 

5.1 SDT:s påverkan på elevernas motivation  

Frågeställning 1 i studien handlar om en intervention baserad på SDT kan påverka 

motivationen så delaktighet, glädje och måluppfyllelse förbättras. Utgångspunkten i 

hypotesen är att ett didaktiskt upplägg med stöd av SDT kommer att bidra till mer motiverade 

elever som i sin tur leder till större delaktighet och glädje inom redskapsgymnastik. I 

resultatet utifrån enkätundersökningen rörande inre motivation kan man läsa att i enkät 1, 

innan interventionen, hade experimentgruppen i form av årskurs 7 ett medelvärde (M) på 4.3 

med standardavvikelse (SD) på 1.6. Kontrollgruppen, årskurs 9, hade M= 4.1 och SD= 1.8. 

Vid enkätundersökning 2, efter interventionen, visar värden för experimentgruppen M= 4.7 

med SD=1.4 gentemot kontrollgruppen där M= 4.3 med SD= 1.6. Detta säger oss att vi kan se 

en ökning av medelvärdet för den inre motivationen med 0.3 hos experimentgruppen, men 

också en ökning hos kontrollgruppen med 0.2.   

Gällande yttre motivation hade experimentgruppen M= 3.7 (SD= 0.7) och kontrollgruppen 

M=4.6 (SD= 1.4) innan interventionen. Enkät 2 visade ett M= 3.8  (SD= 1.0) för 

experimentgruppen och kontrollgruppen visade M= 4.4 (SD= 1.1). Detta visar en ökning med 

0.1 i medelvärde för experimentgruppen, men en tillbakagång med -0.2 i medelvärde för 

kontrollgruppen.  
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För amotivation i enkät 1 var M= 2.8 (SD= 1.1) för experimentgruppen och för 

kontrollgruppen M= 3.1 (SD= 1.5). I enkät 2 hade experimentgruppen M= 2.9 (SD= 1.2) och 

kontrollgruppens M= 3.2 (SD= 1.4.) Detta visar att experimentgruppen och kontrollgruppen 

hade en ökning med M= 0.1. Det visar på en ytterst liten skillnad för båda grupper inom 

denna kategori.  

Sammanfattningsvis visar resultatet att ökningen för inre motivation och yttre motivation 

samt minskning i amotivation är marginell. Enbart gällande yttre motivationen kan det ses en 

ändring åt det positiva hållet för experimentgruppens upplägg baserat på SDT kontra en 

tillbakagång med kontrollgruppens upplägg. Dock är men skillnaden liten och ”framgången” 

kan lika gärna bero på slumpen. Jämfört med hypotesen där det förutsågs en större ökning i 

experimentgruppen kontra kontrollgruppen kan det slås fast att denna ökning inte blev så stor 

som det förutspåddes. En ökning av yttre motivation kan snarare tyda på att de känner en mer 

kontrollerad motivation, det vill säga i motsats till det vi tänker med SDT. Däremot visar 

resultatet att standardavvikelsen(SD) är större hos kontrollgruppen inom alla tre kategorier 

jämfört med experimentgruppen. Det innebär att spridningen i svaren är större och varierar 

mer iförhållandet till medelvärdet, men även här finns det ingen stor skillnad. 

5.2 Resultat ur det experimentella perspektivet baserat på mina observationer 

Frågeställning 2 i studien handlar om på vilket sätt upplevelsen skiljer sig hos eleverna i 

klassen där SDT användes jämförelsevis med den klassen som fick ett mer traditionellt, 

auktoritärt och mer styrt upplägg.  

Det förväntades en ökning bland antalet elever i experimentgruppen som skulle framstå mer 

autonoma och därför inneha en större grad av inre motivation som en konsekvens av att 

upplägget blev genomfört med stöd i SDT. Det fanns också en förväntan, eller förhoppning, 

att antalet elever som befann sig inom kategorin amotivation skulle minska. Nu visar istället 

enkätresultaten att detta inte hände. Det är därför nödvändigt att titta på den andra 

frågeställningen ur ett observationsperspektiv. 

Standage m.fl. (2007) förklarar att det kan är önskvärt att rikta in intressanta aktiviteter i 

ämnet idrott som är uppskattade, men inte alltid intressanta för alla elever – sett från ett inre 

motivationsperspektiv. Detta skapar ofta utmaningar för lärare i idrott och hälsa som skall 

försöka motivera det som i utgångsläget kan framstå som ointressant för eleverna. Standage 

m.fl. redogör för Deci och Ryans internaliseringsbegrepp, där internaliseringen, eller hur 

motivationen växer, är en progressiv process. Som ett förtydligande kan detta sättas i ett 
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praktiskt perspektiv, som Standage m.fl (2007) förklarar, då eleven egentligen alltid i 

utgångsläget deltar i idrottsundervisningen för att den har fått besked om det. Detta kan med 

andra ord påverka en enkätundersökning då elever kan vara färgade av denna förutsättning, 

oberoende av aktivitet eller pedagogiskt ledarskap för övrigt. Det är värt att nämna detta för i 

denna experimentella studie är ansvarig lärare i idrott och hälsa i tillägg även den som 

genomför studien. Som ansvarig känner man båda klassernas elever och har följaktligen en 

klar bild av hur delaktigheten ser ut resten av tiden utöver den som blev lagd på studien. Detta 

kan vara av intresse i resultatdiskussionen, något som återkommer där, men det är också 

relevant att titta på detta ur ett renodlat resultatperspektiv. Som observatör, i tillägg till att 

vara ansvarig, sågs en elementär skillnad i elevernas delaktighet. Den totala delaktigheten 

över 100 undervisningsminuter var större hos eleverna i experimentgruppen jämfört med 

kontrollgruppen. Kontrollgruppen hade flera elever som behövde bli uppmuntrade och ibland 

uppmanade att ta del av upplägget än vad fallet var i experimentgruppen, där det inte vid ett 

enda tillfälle behövde göras så. Överförbart till SDT kan det sägas att flera elever befann sig i 

den externa regleringsfasen och blev kvar i denna genom experimentet. Rollen som 

handledare och givare av direkt feedback intogs i mycket större grad i experimentgruppen. 

Som en konsekvens av delaktigheten var det därför flera elever som klarade av nya 

utmaningar. Samtidigt som eleverna kände ett ägandeförhållande till avklarade utmaningar då 

dessa utmaningar i experimentgruppen var självvalda, i linje med SDT. Ur ett SDT perspektiv 

ses därför en mycket stor andel elever, som tack vara erövrad nyfikenhet, gick från extern 

reglering via den identifierande för att i många fall vid experimentets avslut hamna i den 

integrerade regleringsfasen.  
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

För att värdera resultaten och analysen som studien genom enkätundersökningen kom fram 

till gentemot studiens syfte och frågeställningar kan det vara relevant att reflektera över varför 

resultaten kunde bli som de blev. Dessa visade som nämnt en marginell skillnad mellan 

experiment- och kontrollgrupp, men hypotesen som i stor grad baserade sig på tidigare 

forskning (Deci & Ryan 2000; Fortier m.fl., 2006; Guay m.fl., 2000; Lonsdale m.fl., 2008; 

Ntoumanis & Standage, 2009; Podlog m.fl., 2015) indikerade att skillnaden i upplevd 

motivation skulle bli tydlig i positiv favör för experimentgruppen. Den marginella skillnaden 

mellan kontrollgrupp och experimentgrupp indikerar dock att denna SDT-baserade 

interventionen inte påverkade elevernas motivation i särskilt stor grad inom 

redskapsgymnastik. Studien syftar dock till att undersöka hur interventionen kunde påverka 

motivationen. För att komma underfund med detta kan det i stor utsträckning hänvisas till 

Deci och Ryan (2000, 2007) som la grunden till SDT och som fungerar som denna studies 

referensram. SDT utgår ifrån att tillfredsställa våra medfödda behov i form av kompetens, 

tillhörighet och autonomi. Genom att uppfylla dessa behov när det bedrivs eller strävas mot 

att bedriva en aktivitet eller ett arbete bidrar till att det genom extern, identifierad och 

integrerad reglering kan nås en autonomi, som också kallas inre motivation. Deci och Ryan 

(2000, 2007) förklarar för att uppnå denna progressiva utveckling skapar ett didaktiskt 

upplägg baserat på SDT autonomi-stödjande miljöer. Det vill säga möjligheter att göra val i 

tråd med egna önskemål, färdigheter eller nyfikenhet som en grund för autonomi. Om man 

igen tittar till studiens syfte kan det sägas att SDT, som teori i sig och med Deci och Ryans 

forskning i tankarna, förklarar hur en STD-baserad intervention påverkar elevernas motivation 

inom redskapsgymnastik. Detta resonemang kan också styrkas genom att visa till Lonsdale 

m.fl. (2008) som i sin interventionsbaserade undersökning redovisade ett tydligt samband 

mellan SDT och fysiskt aktivitet. Likt denna studie använde deras intervention relativt lite tid, 

tjugo minuter var till de två aktiviteterna jämfört med hundra minuter till för mina grupper. En 

skillnad från min studie däremot var att de använde sig av två olika aktiviteter, SDT-stödjande 

rast och Basket som styrd aktivitet. Förutsättningarna blir då olika då min studie använde sig 

av samma tema för båda grupperna. Att göra en övervägning kring tidsaspekten kan ha 

relevans för resultatet i min studie. Annan forskning som har gjort undersökningar baserat på 

interventioner har genomfört dessa över flera veckor (Fortier m.fl., 2006; Ntoumanis & 

Standage, 2009) och dessa har visat klara positiva skillnader i favör för STD-stödjande 

insatser. Hade studien kunnat pågå i flera veckor skulle det kunna betytt en del för resultatet. 
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Samma undersökningar, samt resultat i denna studie, kan också kopplas mot frågeställning 1 i 

denna studie. Motivationen kan, i en förlängning, skapa en synergieffekt genom att 

delaktighet och följaktligen måluppfyllelse förbättras som konsekvens av förbättrad 

motivation. Skolverkets (2011) kunskapskrav kan förstås utifrån att det kräver en delaktighet 

för att överhuvudtaget kunna nå ett godkänt betyg. En av utmaningarna med så kallade 

omotiverade, och ofta som konsekvens icke deltagande, elever handlar det om att hjälpa dessa 

elever från amotivation till i första hand extern reglering så att de kan nå målen. Detta 

resonemang innebär att elever som drivs av en inre motivation och har en högre grad av 

autonomi har bättre förutsättningar för att nå målen. Att vi kan mäta graden av inre motivation 

genom Guays m.fl. (2000) utvecklingen av instrumentet SIMS, hjälper oss med ovanstående 

fastställning och besvarande av frågeställning 1 samt att vi kan sätta detta i samband med att 

leva upp till studiens syfte. För att komplettera detta samt besvara frågeställning 2 behöver det 

tittas på andra faktorer. Detta utvecklas mer i nästa stycke. 

 

Frågeställning 2, på vilket sätt upplevelsen skiljer sig hos eleverna i experimentgruppen där 

SDT användes jämförelsevis med kontrollgruppen som fick ett mer traditionellt, auktoritärt 

och mer styrt upplägg? Detta måste försöksvis bli besvarat genom att se på andra faktorer än 

resultatet från enkätundersökningen. En faktor värd att reflektera över är den att man som 

ansvarig lärare i idrott och hälsa ansvarade för undervisningen i sin helhet. Det vill säga att 

jag presenterande upplägget i båda klasserna och genomförde av enkätundersökningen i båda 

grupperna både före och efter intervention samt den pedagogiska uppföljningen under 

lektionernas gång. Som det påpekades under punkt 5.2 kunde jag själv som lärare i idrott och 

hälsa bevittna skillnaden på delaktigheten mellan kontroll- och experimentgruppen, där den 

sistnämnda gruppen hade ett mer autonomt agerande. Utifrån SDT hade de en mer autonomi-

stödjande miljö genom att eleverna själva valde utrustning, utformning (med hjälp att 

tillhandahålla säkerheten) och sätt att använda och vara aktiva med detta. Kontrollgruppen 

däremot agerade enligt förplanerade stationer och aktiviteter. Det kan konstateras något 

subjektivt att skillnaderna i resultaten från enkätundersökningen inte var i relation med hur 

man som ansvarig lärare upplevde lektionerna sett till delaktigheten i experimentgruppen. 

Ntoumanis och Standage (2009) förklarar i sin artikel hur de har arbetat med forskning som 

handlar om lärares förhållningssätt och betydelsen detta kan ha på elevers motivation. I denna 

studie kan mitt förhållningssätt som ansvarig lärare ha påverkat båda gruppernas engagemang. 

Det blir däremot spekulativt när man inte har haft som mål att ta reda på det, men som en 

reflektion ändå värt att nämna. En faktor som Ntoumanis och Standage (2009) däremot 
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framhåller är rekommendationerna som ges angående hur lärare i idrott och hälsa kan 

implementera SDT i undervisningen i praktiken genom att skapa nämnda förutsättningar för 

autonomi-stödjande miljöer samt visa empati med eleverna för att med större chans skapa ett 

intresse för de presenterade aktiviteterna. Detta betyder att det pedagogiska ledarskapet spelar 

en mycket viktig roll gällande vilken reglering man önskar att eleverna skall inneha i början. 

Som nämnts tidigare i studien förklarar Standage m.fl (2007) att eleven egentligen alltid i 

utgångsläget deltar i idrottsundervisningen för att den har fått besked om att göra det, alltså en 

extern regleringsfas. Detta kan ha varit med och påverkat en enkätundersökning då elever kan 

vara färgade av denna förutsättning, oberoende av aktivitet eller pedagogiskt ledarskap för 

övrigt. Därefter kan ledarskapet och upplägget, båda med stöd av SDT, ha varit bidragande 

faktorer till hög delaktighet. 

 

Det har lagts fokus på, enligt studiens syfte, hur denna kvantitativa studie kan undersöka hur 

en SDT-baserad intervention påverkar elevernas motivation inom redskapsgymnastik. Studien 

visar genom enkätundersökningen att SDT har haft lite påverkan. Enligt hypotesen fanns en 

större förväntning på resultatet, men även om denna skillnad är marginell kan man överväga 

att skillnaden lutar åt det positiva hållet i favör för experimentgruppen sett till graden av 

aktivitet baserat på den upplevda undervisningen. Den subjektiva uppfattningen om att 

upplevelserna skiljer sig åt, baserat på lektionsdokumentation i form av film och noteringar 

som gjordes under samtliga lektioner samt erfarenhet som lärare och av grupperna generellt, 

har stöd av tidigare nämnda forskning. Sammanfattningsvis går det dra slutsatsen att båda 

frågeställningar har blivit besvarade och det är tack vare den pedagogiska och didaktiska 

implementeringen av SDT inom redskapsgymnastiken. 

6.2 Metoddiskussion 

Val av metod, en SDT-baserad intervention tillsammans med en kvantitativ undersökning i 

form av enkäter anses vara rätt för min studie. Enligt min uppfattning kan jag få svar på mitt 

syfte och frågeställningar samtidigt som tolkningarna av resultaten kan ses på som 

generaliserbara för studiens urval, 45 elever i högstadiet fördelade på årskurs sju och nio, trots 

att det optimala vore två grupper i samma årskurs något som tyvärr inte var praktiskt 

genomförbart sett till arbetssituation för mig som lärare. I tillägg, baserat på förkunskaperna 

som ansvarig lärare i idrott och hälsa på högstadiet med den insikten detta har gett gällande 

högstadie-elevers generella kultur och beteende i förhållande till varandra samt hur ett 

tillhörande klassklimat kan se ut på generell basis kan jag säga att urvalet, eller populationen, 

är generaliserbart. Ett annat argument för att metodvalet var rätt är att studien skulle besvara 
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om det finns en skillnad i motivation mellan grupperna. Jag skulle kunna valt att använda mig 

av en kvalitativ metod istället, men det skulle ha skapat en annan sorts studie och möjligtvis 

ett annat utfall. Det är oklart om det skulle vara positivt eller negativt sett till studiens 

hypoteser då detta inte har undersöks. Ur en konfidentiell aspekt sett till min tystnadsplikt 

som lärare kunde en avsaknad av anonymitet i en eventuell intervjusituation kunnat påverka 

svaren och gett ett annat utfall. Valet av metod stärks också av att liknade instrument och 

tillvägagångssätt har används i tidigare forskning (Podlog m.fl., 2015; Guay m.fl., 2000; 

Lonsdale m.fl., 2008). Detta ger mig trygghet i valet av metod för min studie då 

undersökningarna kom fram till vad de avsåg att mäta samt kunde slå fast att deras forskning 

hade hög reliabilitet och validitet. 

 

Användandet av Survey & report bidrog till att genomförandet av enkäterna, insamling och 

bearbetning av data fungerade på ett effektivt sätt. Materialet skulle kunna tolkas på ett 

annorlunda sätt då jag inte tittade på könsmässiga skillnader även om detta var fullt möjligt att 

göra genom att ändra i bakgrundsserier för variablerna jag utarbetade med Dataset-funktionen 

i Survey & report. Dock var syftet att mäta skillnaden i motivationen mellan grupperna och 

följaktligen göra en studie på generell basis, oberoende av kön. Genom att lägga in kön som 

en parameter skulle det kunnat bli en annan sorts studie där resultaten mellan könen kunde ha 

varierat. Forskning visar att lärare i idrott och hälsa inte har lagt lika mycket energi på 

redskapsgymnastik som på andra aktiviteter i skolidrotten. Detta kan vara en anledning till 

varför många elever brister i sina grovmotoriska förmågor. Gymnastik är också mer populärt 

bland flickor och undersökningar visar att aktiviteter som är positiva till pojkars intresse ges 

mer fokus, något som bör engagera lärare i idrott och hälsa till att skapa utmaningar baserat 

på jämnare fördelat intresse mellan könen. (Nyberg och Sterner 2014).  

 

Syftet med studien grundade sig i ett intresseområde där det önskades att ta reda på om SDT 

kan bidra till att öka motivationen hos eleverna inom redskapsgymnastiken. Med detta i 

åtanke är det inte förenligt, enlig min åsikt, att ändra syftets formulering. Interventionens 

utformning visade sig att fungera enligt hypotesen, baserat på vad man observerade som 

ansvarig lärare, även om resultatet från enkätundersökningen visade liten skillnad. På så vis 

har studien tjänat ett annat, i förlängningen, viktigt syfte redan här, att ge mig och eventuellt 

andra lärare i idrott och hälsa ett didaktisk och pedagogiskt förhållningssätt inom 

redskapsgymnastik med en fungerande och tydlig teoretisk förankring. Som hypotesen säger: 
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Ett didaktiskt upplägg med stöd av SDT kommer att bidra till mer motiverade elever, som i 

sin tur leder till större delaktighet och glädje inom redskapsgymnastik.  

 

Studien har dock sina svaga punkter. För att vara självkritisk, sett till frågeställning 1, kan en 

intervention baserad på SDT påverka motivationen hos eleverna i redskapsgymnastik? Den 

kan uppfattas som att den kan besvaras enbart vid att säga ”ja” eller ”nej”, något som kan få 

frågeställningen att framstå som enkel och utan djup eller möjlighet att utveckla. Samtidigt, 

studiens avgränsning i form av motivationen i anslutning till redskapsgymnastik och den 

teoretiska förankringen i SDT, gör att den blir konkret och tydlig med tanke på vilka områden 

jag önskar att besvara och diskutera. På så vis får den ett vetenskapligt intresse, dock inom ett 

specifikt område för ämnet idrott och hälsa.  

  

Frågeställning 2, Är graden av självbestämd motivation (inre motivation) högre i 

experimentgruppen än i kontrollgruppen efter interventionen? En svag sida här är att den är 

svår att svara på med hjälp av enbart enkätundersökningen i sig. På grund av detta kan det 

inträffa ett ifrågasättande av validiteten, om studien mäter det den avser att mäta. Nu har jag 

slagit fast tidigare att reliabilitet och valididet är hög när det gäller frågeställning 1. Som 

nämnt tidigare i studien, förklarar Eliasson (2010) att validiteten handlar om vi kan räkna 

undersökningen som giltig i form av att mäta det den skall mäta. Eliasson redogör för sätt att 

säkerställa detta genom att i så stor grad som möjligt definiera begreppen som avser att mätas, 

i studiens fall inre motivation, yttre motivation och amotivation, på ett operationellt sätt. Skall 

vi kunna slå fast att undersökningen mäter det den skall mäta borde, som togs upp tidigare, 

resultaten i form av skillnaden i medelvärdet mellan kontrollgrupp och experimentgrupp vara 

större än vad den är då skillnaden var mycket liten. För att väga upp för detta och på så vis 

höja validiteten lyfter jag fram den experimentella interventionen och upplägget med 

kontrollgruppen som jämförelse. Båda ledda av mig på plats. I punkt 4.1 hänvisade jag till hur 

Hassmén och Hassmén (2008) och Stukát (2014) förklarar experimentell forskning. Enligt 

Hassmén och Hassmén (2008) bidrar experimentella designer, som denna studie är, till att det 

kan studeras en eller flera faktorers, eller variablers, isolerade påverkan på ett specifikt 

fenomen. Frågeställning 1 kan, om man följer Hassmén och Hassméns resonemang, räkna 

motivationens olika variabler, amotivation, extern reglering och inre motivation, som denna 

studie använder sig av till att se vilken påverkan dessa har på fenomenet, i form av 

motivationen, och således besvaras frågeställningen. Frågeställning 2 måste däremot förklaras 

och besvaras på annat sätt genom att igen se på den experimentella SDT-baserade 
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interventionen, också i ljus av Hassmén & Hassmén (2008). Tidigare i studien påpekas det att 

denna studie är av en kvasi-experimentell art (se punkt 4.1). En kvasi-experimentell studie 

handlar, som sagt, om att en icke slumpmässigt vald grupp jämförs med en annan, något som 

görs i min studie. Resultatet av denna jämförelse, som redogörs för i punkt 5.2, kan därför ses 

som en svaghet då resultatet efter interventionen och kontrollgruppens upplägg blev baserat 

på egna observationer, då jag som studieförfattare också genomförde uppläggen, igen som 

nämnt, för båda grupperna. Detta kan kopplas till, som Hassmén och Hassmén (2008) kallar 

det, den kvasiexperimentella studiens nackdel, tidigare nämnt som svaghet. Svagheten i 

kvasiexperimentella studier är deras begränsning i att med säkerhet redogöra för eventuella 

orsakssamband. Som jag förklarade i punkt 4.1 enligt Hassmén och Hassmén, skapar den 

kvasi-experimentella designen möjligheter för att kunna diskutera orsakssamband något som 

på sätt och vis också passar med denna studies syfte och frågeställningar, i synnerhet 

frågeställning 2. Vidare kan en fördel, jämfört med äkta experiment som Hassmén och 

Hassmén kallar det, vara att den externa valideteten kan vara högre då fokus på äkta 

experiment ofta kan ligga på intern validitet. Vidare påpekas det att kvasi-experiment inte 

skall ses som en sämre eller bättre forskningsdesign jämfört med äkta experiment då de båda 

har styrkor och svagheter det är värt att ha översikt över. Utifrån detta kan svagheten, enlig 

mig, ses som att man inte kan komma fram till ett konkret resultat. Samtidigt är det positivt i 

detta sammanhang att öppna för utvecklande diskussioner som kan ge nya idéer på hur 

pedagogiskt anpassade rutiner och didaktiska upplägg skapas med SDT som teoretisk 

referensram. Detta kan skapa en allmängiltighet för studien trots svagheter och tveksamheter 

som kan ha uppstått som följd av val och genomförande av metod och formulering av syfte 

och frågeställningar. 

6.3 Fortsatt forskning 

En, i mitt eget tycke, intressant vidare forskning vore att bygga på denna studie. Genom att 

förlänga tiden för interventionen, alltså över flera till antalet lektioner, skulle det kanske 

kunna ses tydligare skillnader i färdighetsutveckling eller alternativt utveckla enkäten genom 

att involvera andra områden till att kunna mäta exempelvis den autonomistödjande miljön för 

att kunna koppla in SDT i ännu större grad. Det vore också önskvärt om man kunde välja 

grupper eller klasser från samma årskurs för att göra studien ännu mer generaliserbar. Vidare 

skulle könskillnaderna också kunna ses närmare på, om det finns olika grader av motivation 

mellan pojkar och flickor sett till ämnet idrott och hälsa som helhet eller andra arbetsområden 

än redskapsgymnastik. Ett annat område som skulle kunna ses närmare på är till exempel 

simning. En intressant idé vore också att se på denna studie utifrån en kvalitativ undersökning 
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för att se om resultaten skulle bli annorlunda. En intervjusituation skulle som sagt kunna 

ändra förutsättningarna för ärliga och uppriktiga svar då anonymiteten skulle tas bort. 

Däremot om konfidentialiteten sågs som trovärdig skulle en del elever som har lättare att 

uttrycka sig muntligt kunna komma med mer djupgående svar, som till exempel personliga 

upplevelser av vad de tycker om klimatet när det är autonomistödjande. En ytterligare variant 

är observation som oberoende passiv åskådare för att faktiskt se om det är större grad av 

aktivitet ur ett objektivt perspektiv riktat mot grupper man inte känner sedan tidigare. 

Fördelen med denna utgångspunkt kan vara möjligheten att samla data utan elevernas vetskap 

och utan att påverka händelserna, men eleverna kan påverkas ändå eftersom man som 

oberoende observatör är ett nytt närvarande inslag på lektionerna. Man skulle således vara 

tvungen att lägga mer tid på att gruppen inte skulle bli präglad av observatörens närvaro 

(Hassmén & Hassmén, 2008). 
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Bilagor 

Bilaga 1: Enkät 

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

 

Elever på Kyrkebyskolan!  

I tillägg till att vara er lärare i idrott och hälsa är jag också för tillfället student på Karlstads 

Universitet. Där jobbar jag just nu med ett arbete som skall kartlägga hur ni ser på 

redskapsidrott. Ni har möjligheten att hjälpa mig med detta genom att lägga ca 10 min på att 

svara på denna enkät. 

Era vuxna där hemma har blivit informerade genom Edwise om genomförande av och syftet 

med undersökningen.  

Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att detta får 

några konsekvenser för dig.  

Det är viktigt att du svarar så ärligt som möjligt. Dina svar kommer inte kunna spåras och 

följaktligen är din medverkan helt anonym.  

Med vänlig idrottshälsning 

Mads Wålberg 

Lärare i idrott och hälsa, Kyrkebyskolan 

1. Kön? 

 Pojke 

 Flicka 

2. Vilken årskurs går Du i? 

 åk 7 

 åk 9 
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 Här följer frågor som handlar om din motivation. Läs varje påstående noggrant. Ringa in 

den siffra som bäst beskriver hur du känner för redskapsidrott just nu. Det finns inga rätta 

eller felaktiga svar. Fundera inte för mycket inför varje påstående utan ange spontant det 

som bäst beskriver dina känslor. Bra om du kan besvara samtliga påståenden. 

1. För att jag tycker det är intressant 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer väldigt lite 

 Stämmer lite 

 Stämmer måttligt 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer bra 

 Stämmer precis 

 

2. Jag gör det för mitt egen skull 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer väldigt lite 

 Stämmer lite 

 Stämmer måttligt 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer bra 

 Stämmer precis 

 

3. För att jag förväntas göra det 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer väldigt lite 

 Stämmer lite 

 Stämmer måttligt 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer bra 

 Stämmer precis 
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4. Det kanske finns bra orsaker för att hålla på med aktiviteten men personligen kan jag inte 

se några 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer väldigt lite 

 Stämmer lite 

 Stämmer måttligt 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer bra 

 Stämmer precis 

 

5. För att jag tycker att den här aktiviteten är behaglig/trevlig 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer väldigt lite 

 Stämmer lite 

 Stämmer måttligt 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer bra 

 Stämmer precis 

 

6. För att jag tror att aktiviteten är bra för mig. 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer väldigt lite 

 Stämmer lite 

 Stämmer måttligt 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer bra 

 Stämmer precis 

 

7. För att det är något som jag måste göra 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer väldigt lite 

 Stämmer lite 

 Stämmer måttligt 

 Stämmer ganska bra 
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 Stämmer bra 

 Stämmer precis 

 

8. Jag håller på med den här aktiviteten men är inte säker på om det är värt det 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer väldigt lite 

 Stämmer lite 

 Stämmer måttligt 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer bra 

 Stämmer precis 

 

9. För att aktiviteten är kul 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer väldigt lite 

 Stämmer lite 

 Stämmer måttligt 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer bra 

 Stämmer precis 

 

10. För att jag har valt det själv 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer väldigt lite 

 Stämmer lite 

 Stämmer måttligt 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer bra 

 Stämmer precis 

 

11. För att jag inte har något val 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer väldigt lite 

 Stämmer lite 

 Stämmer måttligt 
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 Stämmer ganska bra 

 Stämmer bra 

 Stämmer precis 

 

12. Jag vet inte, jag ser inte vad den här aktiviteten ger mig 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer väldigt lite 

 Stämmer lite 

 Stämmer måttligt 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer bra 

 Stämmer precis 

 

13. För att det känns bra när jag gör den här aktiviteten 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer väldigt lite 

 Stämmer lite 

 Stämmer måttligt 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer bra 

 Stämmer precis 

 

14. För att jag känner att den här aktiviteten är viktig för mig 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer väldigt lite 

 Stämmer lite 

 Stämmer måttligt 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer bra 

 Stämmer precis 

 

15. För att jag känner att jag måste 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer väldigt lite 

 Stämmer lite 
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 Stämmer måttligt 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer bra 

 Stämmer precis 

 

16. Jag håller på med aktiviteten men jag är inte säker på att det är en bra idé att fortsätta 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer väldigt lite 

 Stämmer lite 

 Stämmer måttligt 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer bra 

 Stämmer precis 

 

Tack för er medverkan! 
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Bilaga 2: Manus för genomgång av enkät 

Enkät 1: 

1. Bakgrund, varför jag är här (som ”studerande lärare”). Kortfattat förklara 

redskapsgymnastiken och hur jag som lärare har förankrat detta i Skolverket (2011). 

2. Läsa upp inledningstexten för enketen. 

3. Centralt innehåll: Rörelse – Punkt 1 och 2. Hälsa – punkt 1, 2, 3. Kunskapskrav: För 

betyget E – kopplingen finns i alla avsnitt. Förklara hur och varför (komplexa rörelser, variera 

och anpassa rörelser till aktivitet och sammanhang, sätta upp mål och planera enkelt, 

skadeförebyggande och förutseende av risker).  

4. Syfte med upplägget: En ut av två klasser. Två olika upplägg 

5. Inför upplägg, enkät 1: reflektera över tidigare upplevelser från föregående läsår. Fokusera 

på redskapsgymnastiken du har varit med på i skolan!  

6. Svara gärna utan att tänka för mycket, men var samtidigt så ärlig och självständig som 

möjligt. Inget prov! Ingen facit! Inga ”rätta eller felaktiga” svar utan enbart ute efter åsikt – 

igen, man är anonym! JAG kan inte se vem som har svarat vad. Jag tar inget personligt utan 

ärlighet och uppriktighet är enbart god hjälp i detta fall. 

7. Jag finns kvar i klassrummet för att svara på eventuella frågor, men enbart här framme vid 

katederet för att ingen skall tro jag kan se vad som svaras. Frågor ni har kan vara formulering 

av en fråga som behöver förklaras med andra ord eller betydelsen av enskilda ord. Frågor om 

hur ni tycker ställer ni tyst till er själva – ingen annan. 

8. Igen, tack för att ni hjälper mig. 

Enkät 2: 

Exakt samma som ovanstående, men precisera noggrant att:  

Ja! Det är samma enkät med exakt samma frågor gången. 

Ni skall denna gång svara på enkäten enbart med fokus på de två sista lektionernas upplägg. 

Alltså, inga tankar om vad som har upplevts tidigare utan enbart denna veckas två 

redskapslektioner (detta ersätter ovanstående punkt 5!). Repetera ovanstående punkter från 1-

4 samt 6-8. Repetera enkät 2´s fokusområde. 


