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The purpose of this study is to examine what motivates adult pupils to participate evening dance classes at 

School of Dance and Circus. In addition to this, the purpose is to find out if their motivation is more intrinsic or 

extrinsic. Furthermore, the study aims towards investigating how dance pedagogues can develop their teaching 

with this specific target group to support the pupil’s interests and desires. The questionnaires of one evening 

dance course consisting of 11 pupils are analysed with Grounded Theory. The results show that there are 15 

motivational factors: Joy, Development in dance, Physical development, Promotion of mental well-being, Other 

activity and Other form of training, Price, Curiosity, Cognitive development, Challenge, Aesthetics, Different 

experience of dance class, Social interaction, Prevention of pain and Prevention of injuries. The first six ones can 

be summarized as Self-fulfilment that work as the basis for the theory of the study. It is also shown that the 

motivation of the target group is more intrinsic than extrinsic. Promotion of experience of flow and creativity, 

preference of using mastery goal structures and teaching with direct instructions enforce intrinsic motivation and 

serve pupils’ interests and desires. These are suggested to dance pedagogues to use for developing their teaching 

with this target group. 
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1 Inledning 
I höstas fick jag läsa texten (Quested, Cumming & Duda 2010) om motivation som väckte 

massor av tankar kring min egen motivation. Att studera till danspedagog på en högskola är 

ett frivilligt val men jag upplever att utbildningen är krävande och att man måste förhålla sig 

till utbildningskrav som man inte har varit förberedd på när man började utbildningen. Dessa 

krav är nödvändiga om man vill utvecklas och nå en avancerad nivå i studierna. Ett annat krav 

är även att bli färdig i tid. Jag går på utbildningen för att jag är intresserad av dans och vill bli 

en kompetent danspedagog. Kraven jag har på mig själv har sin grund i detta men jag är 

intresserad av att undersöka hur kopplingen motivation och krav ser ut. Det faktum att jag vill 

bli färdig i tid beror på mycket mer än bara min egen vilja – det finns massor av moment i 

min utbildning som jag inte brinner för men som måste göras för att uppnå målet att klara min 

examen. Det betyder att det finns mer eller mindre motivation som antingen kommer inifrån 

mig själv eller så är det motivation som kommer utifrån. 

När jag valde motivation som utgångspunkt i mitt ämne för det självständiga arbetet 

hade jag hunnit överväga och fundera över min egen motivation i högskolesammanhang. När 

jag diskuterade med mina klasskompisar om motivation och jämförde mina egna tankar kring 

min motivation med de andras berättelser om deras motivation insåg jag att allas motivation 

liknar varandra och består av både inre och yttre faktorer – men mest yttre. 

Dans och Cirkushögskolan (DOCH) - en del av Stockholms konstnärliga högskola 

arrangerar danskurser Kom och Dansa! i olika dansstilar för vuxna på kvällarna i skolans 

lokaler. Kurserna är från måndag till torsdag och avsedda för vuxna, från 16 års ålder och 

uppåt. Kursernas lärare är studenter vid Kandidatprogrammet i danspedagogik som undervisar 

under professionell handledning. Undervisningen av de här kurserna är en del av deras 

danspedagogiska praktik (DOCH 2018). Kom och Dansa! är en hobbyverksamhet. Den är helt 

frivillig och det ålägger inte något annat än att betala kursavgiften om du anmäler dig till 

kursen. Efter att ha undervisat två kurser för vuxna deltagare i DOCHs praktikskola Kom och 

Dansa! samt suttit i skolans reception på kvällarna, hade jag fått en hel del kontakt med de 

människor som deltar i kurserna. Jag började reflektera över vad deras motivation till att gå på 

danskurser kunde bestå av. 

Som danspedagog har jag upplevt att det har varit utmanande att planera klasserna 

eftersom varje person är på sin egen nivå. Vissa elever arbetade väldigt hårt och vissa elever 

var inte på plats så ofta. Vad tar dem till dessa kurser? Av vilka faktorer består deras  
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motivation? Vad är deras mål med danskurserna? Eftersom högskolestudenternas motivation 

på DOCH verkar vara delvis inre, men styrs också i stor utsträckning utifrån, ville jag veta 

vad är situationen hos de här eleverna. Är deras motivation mer inre eller yttre? 

 Motivation i allmänhet har en inverkan på vår välfärd och kapacitet – både positivt 

och negativt. Som blivande danspedagog kommer jag säkert möta situationer där jag måste 

reflektera över hur jag kan motivera mina elever och veta mer om deras motiv för att kunna 

gynna mina klasser för deras intresse. Särskilt i en danskontext består motivationen av många 

perspektiv vilket gör undersökningen av motivation väldigt absorberande. 

 

1.1 Bakgrund 
Motivation är ett stort område inom forskning, främst inom psykologi där man har utvecklat 

många olika teorier i ämnet. I min undersökning kommer jag inte att fokusera på olika studier 

inom psykologi, eller fördjupa min undersökning i olika perspektiv kring motivationsteorier. 

Det hade blivit en alldeles för omfattande studie. Min undersökning kommer istället att utgå 

från en vald studie i motivation som delat in motivation i de två begreppen intrinsic 

motivation och extrinsic motivation av Deci och Ryan (1985). Deras studie Intrinsic 

Motivation and Self-Determination in human theory (1985) är utvecklad inom psykologisk 

forskning och fungerar väl för min undersökning. I denna del kommer jag att presentera 

motivation i allmänhet som begrepp samt hur inre och yttre motivation skiljer sig från 

varandra och hur Self-Determination Theory är kopplat till motivation. 

 

1.1.1 Vad är motivation? 

När psykologer talar om motivation, hänvisar de vanligtvis till vilka bakomliggande orsaker 

som finns för att individer ska motiveras till handlingar (Covington 2000, s. 22). Motivation 

definieras som en intern process som aktiverar, upprätthåller och guider olika beteenden som 

skiftar över tid (Andeman & Andeman 2010 se Andrzejewski, Wilson & Henry 2013, s. 163). 

Ordet motivation härstammar från det latinska verbet movere som betyder att röra sig. 

Motivation avhandlar alltså om vad det är som kan få oss i rörelse. Motivet till att vi rör oss 

kan delas in i det som vi kallar inre motivation och det kan i sin tur handla om den egna lusten 

att lära sig något. Antingen upplever man kunskapen som viktig eller för att 

kunskapsinhämtandet ses som egenutveckling. Motivation kan också vara yttre; man lär sig 

något för att nå ett annat syfte som till exempel att få bra betyg eller en möjlighet att visa sin  
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kompetens (Hedin & Svensson 1997, s. 42). Motivation handlar om energi, riktning, 

uthållighet och likvärdighet - alla aspekter av aktivering och avsikt. Motivation har varit ett 

centralt och ständigt problem inom psykologins område, för det är kärnan i biologisk, 

kognitiv och social reglering. I den verkliga världen, är motivation högt värderad på grund av 

dess konsekvenser: Motivation producerar (Ryan & Deci 2000, s. 69). 

 

1.1.2 Inre och yttre motivation 

Under de senaste 50 åren har två helt olika typer av orsaker till motivation uppstått i 

psykologernas tänkande: yttre och inre skäl (Covington 2000, s. 22). Individer sägs vara 

drivna för att agera av yttre skäl när de förutser någon form av konkret utdelning, till exempel 

bra betyg, erkännande eller guldstjärnor. Extrinsic motivation (översatt till yttre motivation) 

kommer således utifrån personen (Quested, Cumming & Duda 2010). Dessa belöningar sägs 

vara yttre eftersom de inte är relaterade till åtgärden (Covington 2000, ss. 22-23). Den yttre 

motivationen delas upp till olika regleringar: Identifierad reglering, introjected reglering och 

extern reglering. Jag kommer att presentera dem i en modell på sida 6. 

För att vara inre motiverad så måste motivationen kopplas till den egna lusten i 

aktiviteten (Covington 2000, s. 23). Intrinsic motivation (översatt till inre motivation) 

kommer inifrån personen; motiv kan till exempel vara njutning eller tillfredsställelse med 

aktiviteten (Quested, Cumming & Duda 2010). Vallerand med hens medforskare har 

utkristalliserat tre typer av inre motivation: inre motivation för kunskap, inre motivation för 

utförande och inre motivation för att uppleva stimulans (Vallerand 1997, s. 280). Sådan 

motivation kan motivera beteenden utan hjälp av yttre belöningar eller miljökontroller (Deci 

& Ryan 1985, s. 43). Den inre motivationen menar man att är medfödd. Det är den naturliga 

drivkraften för människan som gör att hen engagerar sig och har egna intressen samt kraften 

att utöva något utifrån sin förmåga för att sedan vilja utvecklas och erövra optimala 

utmaningar. Upprepningen av en handling beror inte lika mycket på någon yttre påverkan som 

den tillfredsställelse som härrör från att övervinna en personlig utmaning, lära sig något nytt 

eller upptäcka saker av personligt intresse (Covington 2000, s. 23). Inre motivation är också 

en viktig motivator för lärande, anpassning och utveckling av kompetenser som karaktäriserar 

mänsklig utveckling (Deci & Ryan 1985, s. 43). 

Anledningarna till att människor blir motiverade kan variera mellan den egna viljan 

(self-determined) eller kontroll från andra människor (Quested, Cumming & Duda 2010). 

Vikten av olika motiv varierar och det finns inga skarpa gränser (Nieminen 1998, s. 30). Såväl  
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inre som yttre motivation varierar hos en och samma person (Hedin & Svensson 1997, s. 42). 

Även det faktum att ett motiv kan ha både inre och yttre aspekter (Ormrod 2008 se Lei 2010, 

s. 159).  

 

1.1.3 Self-Determination Theory 

Self-Determination Theory (SDT) är en motivationspsykologisk teori om människans 

motivation, välmående och de medfödda psykologiska behoven som är utvecklad av forskarna 

Edward L. Deci och Richard M. Ryan (Deci & Ryan 1985). Forskningen har lett till postulatet 

av tre medfödda, grundläggande psykologiska behov: Kompetens, autonomi och samhörighet. 

När man känner sig nöjd med de tre behov, förbättrar det självmotivation och psykisk hälsa. 

När upplevelsen av tillfredställelse försämras hos en individ leder det till minskad motivation 

och välbefinnande (Ryan & Deci 2000, s. 68). Teorin utgår från att behoven av kompetens 

och självbestämmande motiverar en pågående process av att utveckla den inre, enhetliga 

strukturen av individens själv genom den kontinuerliga integrationen av interna och yttre 

stimuli. När det gäller utvecklingen av inre motivation förklaras det i den här studien som 

något medfött och till en början odefinierat intresse som blir kanaliserad och utvecklad genom 

att individen integrerar med en omgivande miljö (Deci & Ryan 1985, s. 9).  

  När det gäller utvecklingen av yttre motivation menar samma studie att det handlar om 

en förmåga att internalisera och så småningom integrera yttre faktorer som är användbara för 

en effektiv, självbestämmande funktion (Deci & Ryan 1985, s. 9). Genom att överväga de 

uppfattade krafterna som rör en person att agera har SDT kunnat identifiera flera olika typer 

av motivation, som var och en har specifika konsekvenser för inlärning, prestation, personlig 

erfarenhet och välbefinnande (Ryan & Deci 2000, s. 69). 

Självbestämmandet är en kvalitet av mänsklig funktion som innebär upplevelsen av 

det egna valet, med andra ord upplevelsen av ett internt uppfattat kausalitetsområde. Det är 

integrerat i ett inre motiverat beteende. Förenklat kan man säga att självbestämmande är 

förmågan att välja och att se valen som en grund för egen motivation i stället för 

förstärkningsbetingelser, drivningar eller andra krafter eller påtryckningar (Deci & Ryan 

1985, s. 38). Inre motivation är mycket autonomt och representerar den prototypiska 

förekomsten av självbestämmande. Yttre motiverat beteende täcker däremot kontinuumet 

mellan icke-motivation och inre motivation, varierande i vilken omfattning deras reglering är 

autonom (Ryan & Deci 2000, s. 72).  
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Jag kommer inte att fördjupa mig mer i SDT eller använda den i min undersökning. Däremot 

anser jag att det är nödvändigt att nämna den här teorin för att det man hävdar kring inre och 

yttre motivation är kopplat till den studie jag har utgått från. Diagrammet av uppdelningen av 

inre och yttre motivation (Figur 1) som jag presenterar nedan är dock baserat på SDT. Det 

illustrerar ett kontinuum av motivation som varierar i sin grad av självbestämmande (autonom 

eller kontrollerad) och delar motivationen till inre och yttre motivation och dess regleringar 

(Quested, Cumming & Duda 2010). Diagrammet fungerar som en bas för att definiera och 

undersöka olika typer av motivation i denna studie.  

 

Figur 1. Efter Quested, Cumming & Dudas figur (2010) 

 

1.2 Kunskapsöversikt 
Texten som fick mig intresserad av ämnet är en forskningsartikel (Quested, Cumming & 

Duda 2010) som väldigt tydligt behandlar ämnet inre och yttre motivation hos musiker och 

dansare. Med sökordet ”motivation”, fullständig och peer reviewed text som avgränsning, 

hittas 30,847 artiklar på databas EBSCOhost. När man kombinerar ordet ”motivation” med 

”dance” med samma begränsningar på samma databas kommer resultatet begränsas till 107 

sökresultat. Jag fördjupade mig i nio artiklar som hade mest och tydligast kopplingar till mitt 

ämnesval.  

 

 

• Kunskap, utförande och stimulation
• Njutningen, tillfredställelsen med aktiviteten motiverar individen 

att agera 
Inre

• Inget behov av belöning, man blir motiverad av att handlingen 
ger nytta och värderar den som viktig Identifierad

• Känslan av skyldighet och måste motiverar individen att ageraIntrojected

• Belöningar motiverar individen att ageraExtern

• Det finns ingenting som skulle motivera individen att agera
• Varken inre eller yttre motivationIcke-motivation

Hög nivå av 

självbestämmande

motivation  

Brist på 

motivation 

Högt kontrollerad 

motivation 

Yttre 

Inre 
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De valda artiklarna behandlar motivation hos barn (Lazaroff 2001), tonåringar (Quested & 

Duda 2011; Nordin-Bates, Raedeke & Madigan 2017; Amado, Sánchez-Miguel, Gónzalez-

Ponce, Pulido-Gónzal & Del Virrar 2016) och unga vuxna (Nieminen 1998; Quested & Duda 

2009; Nordin-Bates, Raedeke & Madigan 2017). I en artikel består studiegruppen av individer 

mellan 16 och 79 år (Norfield & Nordin-Bates 2011) och i en annan artikel består 

studiegruppen av individer som i genomsnitt är runt 33 år (Maraz, Király, Urbán, Griffiths & 

Demetrovics 2015). I en av de artiklarna nämns inte deltagarnas ålder men studiegruppen 

handlar om studenter på universitetsnivå (Andrzejewski, Wilson & Henry 2013). Med andra 

ord finns det inte så mycket forskning om motivation i dans hos vuxna, eller äldre människor.  

Jag har valt att dela in kunskapsöversikten under olika rubriker för att tydliggöra hur 

forskningsområdet förhåller sig till mitt valda ämne och hur det definieras det vill säga vilka 

begrepp som används vilket utgör en slags grund för min studie.   

  

1.2.1 Begreppsförklaring 

För förklaring av begreppen motivation, inre motivation, yttre motivation och SDT i 

bakgrunden behövde jag hitta relevant litteratur. Via LIBRIS hittade jag en bok (Deci & Ryan 

1985) som nästan alla forskningar använde som referens. Decis och Ryans verk Intrinsic 

Motivation and Self-Determination in human theory handlar om inre motivation och 

självbestämmandeteorin (Deci & Ryan 1985). En annan bok hittad via LIBRIS heter Nycklar 

till kunskap (Hedin & Svensson 1997) som jag använder i definition av motivationen. Genom 

att kolla igenom forskningsartiklarnas referenser hittade jag relevanta artiklar om inre och 

yttre motivation för min studie (Ryan & Deci 2000; Vallerand & Bissonnette 1992; Vallerand 

1997; Covington 2000; Lei 2010).  

 

1.2.2 Motivationsfaktorer 

Pipsa Nieminens enkätundersökning (1998) av vilka motiv deltagare hade för att dansa 

handlar om amatördansare i folkdans, ballroom dans, balett och modern dans. Hens studie 

visar att det finns sex motiverande faktorer: Självuttryck, sociala kontakter, fitness, 

prestation/framträdanden, Breaking Away From Daily Routines (som bryter sig bort från 

dagliga rutiner) och Preparing for a Career (förberedelse för en karriär). Skillnader mellan 

grupper och värderingen av motiv skiljer sig från varandra i varje dansstil (Nieminen 1998, s. 

30). Deltagare i samtliga dansstilar uppvisade att motivet Breaking Away Drom Daily 

Routines var en viktig, och gemensam, faktor. Motivet Fitness var viktigare för ballroom  
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dansare och balettdansare än för de andra som deltog i undersökningen (Nieminen 1998, s. 

30-31). 

Enkätstudien Why Do You Dance? Development of the Dance Motiovation Inventory 

(DMI) (Maraz et al. 2015) syftar till att avslöja underliggande motivationsfaktorer hos dansare 

som deltar i latindansklasser för nöjes skull. Resultaten visar att det finns åtta olika 

motivationsfaktorer: Fitness, Humör förbättring, Intimitet, Samarbete, Trans, Hög virtuositets 

nivå, självförtroende och eskapism (Maraz et al. 2015). 

 

1.2.3 Inre och yttre motivation  

Studiens Intrinsic and Extrinsic Motivation: Evaluating Benefits and Drawbacks from 

College Instructors’ Perspectives (Lei 2010) syfte är att utvärdera fördelarna och nackdelarna 

med inre och yttre motivation i förhållande till inlärning av studenter från högskolelärarnas 

perspektiv (Lei 2010, s. 153). Enligt tabell 1 i studien, så utgör inre motivation en starkare 

kraft i studier än vad yttre motivation gör (Lei 2010, s. 154). Nackdelar med inre motivation 

är till exempel, enligt studien, att den kan hindra yttre påverkan och därmed utgöra ett hinder 

för en person att ägna sig åt andra aktiviteter än det som personen är fokuserad på. Enligt 

tabell 2 i studien medges dock att yttre motivation säkerligen kan främja framgångsrik 

inlärning och produktivt uppförande, till exempel strävan av att få bra betyg. Den yttre 

motivationen i högskolklassrummet har i alla fall mer nackdelar än fördelar. Nackdelar som 

uppstår är till exempel att studenter motiveras av felaktiga skäl, dåligt självförtroende, hög 

ångest, depression, stress och frustration (Lei 2010, ss. 157-158).  

 Vallerands och Bissonnettes undersökning Intrinsic, Extrinsic, and Amotivational 

Styles as Predictors of Behavior: A Prospective Study (1992) studerar rollen av inre, yttre och 

icke-motiverade stilar som förebud av beteendeständighet i ett högstadium i Canada. 

Studenterna skrevs in till en obligatorisk kurs i början av terminen men en del av studenterna 

hoppade av kursen. Studenterna som blev klara i kursen rapporterade att de var mer inre 

motiverade, mer identifierade and integrerade och mindre icke-motiverade mot akademiska 

aktiviteter än studenterna som hoppade av kursen. Självbestämmande typer av yttre 

motivation (integration och identifiering) relaterade positivt till beteendeständighet (Vallerand 

& Bissonnette 1992).  

Covingtons undersökning Intrinsic Versus Extrinsic Motivation in Schools: A 

Reconciliation (2000) studerar karaktären av förhållandet mellan inre och yttre motivation i 

skolorna, och undersöker i synnerhet det kritiska påståendet att dessa processer nödvändigtvis  
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är antagonistiska (Covington 2000). Genom att erbjuda tydlig belöning ökar ibland studenters 

lärande, speciellt om uppgiften anses vara antingen en rutinuppgift eller en tråkig uppgift 

(Covington 2000, s. 23). Att få ett bra betyg ökar inre engagemang (Covington 2000, s. 24). 

Samtidigt visar studien att belöningar minskar elevernas uppskattning av vad de lär sig 

(Covington 2000, s. 23). Vissa studenter rapporterar anekdotiskt att det är bra att skapa 

positiva känslor som stolthet vilket ökar deras entusiasm för att lära sig (Covington 2000, s. 

24). 

 

1.2.4 Motivationsfrämjande undervisningstekniker 

Elisabeth M. Lazaroffs studie Performance and Motivation in Dance Education (2001) 

undersöker förhållandet mellan prestation (framträdande och utförande) och motivation hos 9-

11 åriga barn i dansklass. Danselevernas motivation att vilja göra bra uppstod delvis av de 

framgångar som eleverna upplevde genom att lära sig att utföra nya steg, positiv feedback 

från läraren och upplevelsen av att utöva intensiv fysisk aktivitet (Lazaroff 2001, s. 25). Dessa 

faktorer i dansinlärningsmiljön, i kombination med de inherenta fysiska, aktiva och kinetiska 

egenskaperna som finns i dans, främjas och upprätthålls inre motivation (Lazaroff 2001, s. 

26). Genom att inkludera både framträdandet och utförandet i kursen skapar pedagogen en 

miljö där barn påvisar hög grad av motivation samt lust att delta i klassen och göra sitt bästa 

(Lazaroff 2001). 

Motivation Towards Dance Within Physical Education According To Teaching 

Technique and Gender (Amado et al. 2016) är en studie om motivation i dans inom idrott i 

skolan. Den visar att undervisningstekniken med direkt instruktion (Direct Instruction 

Technique) är effektiv när det gäller motivation av eleverna i dans under idrottsklasserna i de 

inledande stadierna eftersom det tillåter eleverna att visa större kompetens och säkerhet vid 

genomförandet av aktiviteterna genom repetition. Undervisningstekniken med kreativ 

undersökning (Creative Inquiry Technique) har motivationsmässigt en negativ effekt som 

resulterar i en minskning av kompetens och inre motivation (Amado et al. 2016, s. 12).  

Andrzejewskis, Wilsons och Henrys undersökning Considering Motivation, Goals, and 

Mastery Orientation in Dance Technique (2013) studerar mål av dansstudenter i en 

dansutbildning och speciellt vad danspedagoger kan göra för att skapa Mastery goal strukturer 

i sina klasser. Målen är att bemästra förmågor att förbättra framförande och förmåga till  
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excellens. Resultaten bevisar att mål att bemästra är mer motiverande än prestationsmål 

(Performance goals). Forskare föreslår att danspedagoger borde inrikta sin undervisning mot 

strävan av skicklighet och förmåga excellens eftersom det är mer lämplig för livslångt lärande 

(Andrzejewski, Wilson & Henry 2013, s. 173). 

 

1.3 Syfte 
Syftet med min studie är att få syn på vuxna elevers motivation och sålunda bredda 

danspedagogens tankesätt och didaktiska förmåga att undervisa målgruppen. Undersökningen 

skapar en teori. Därför har undersökningen ett subsidiärt syfte vilket är att ta reda på hur 

danspedagoger kan använda den här studiens resultat didaktiskt i sin undervisning.  

 

1.4 Frågeställningar 
 

1. Vilka faktorer är det som motiverar vuxna elever att delta i danskurser? 

2. Är vuxna elevers motivation mer inre eller yttre? 

3. Hur kan en danspedagog utveckla sin undervisning utifrån vuxna elevers motivation? 

 

1.5 Metod 
Jag kommer att söka svar på ovanstående frågor genom att använda enkätsvar från en grupps 

kursdeltagare i DOCHs praktikskola Kom och Dansa! och analysera resultaten med ansats i 

analysmodellen grundad teori. I följande kapitel förklaras de använda metoderna för analys 

och datainsamling. 

 

1.5.1 Grundad teori 

Grundad teori (GT) är en analysmodell vars syfte är att skapa förståelse för ett visst fenomen 

baserat på empirin (Hartman 2001, s. 9). Den producerande teorin skall grundas i data som 

styr utvecklingen av teori (Svensson & Starrin 1996, s. 106). Metoden introducerades på 60-

talet av sociologerna Barney Glaser och Anselm Strauss. Genom att använda GT börjar 

forskaren med att samla in empiri. Efter detta bearbetar forskaren den och därefter analyserar 

den utan att ha en hypotes från början (Guvå & Hylander 2003, s. 11). Således är syftet med 

att använda GT metoden att alstra nya teorier. Därför är den en lämplig metod att använda  
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inom de områden där det inte finns så mycket färdig teoribildning (Hartman 2001, s. 9). 

Glaser och Strauss kom i konflikt med varandra och därför utvecklades forskningsmetoden åt 

olika håll (Guvå & Hylander 2003, s. 78).  

 GT används i forskning där syftet är att hitta nya förklaringar till sociala kontexter och 

utforska generella företeelser istället för enskilda individer (Guvå & Hylander 2003, s. 35). 

Först och främst utvecklades den för att använda inom sociologin men senare har den blivit 

använd i ekonomin, omvårdnadsforskningen och pedagogiken (Hartman 2001, s. 9).  

 Jag kommer att återkomma till hur jag använder metoden i min undersökning i 

analysdelen.  

 

1.5.2 Enkät som metod för datainsamling 

En enkät består av ett formulär som innehåller frågor med övervägande fasta svarsalternativ. 

Respondenten fyller i formuläret själv (Ejlertsson 2005, s. 7). Det finns många 

distributionsformer av en enkätundersökning, till exempel en postenkät, gruppenkät eller 

datorenkät (Ejlertsson 2005, s. 8). Det måste finnas en övergripande undersökningsfråga 

innan enkätsfrågorna kan formuleras. Med hjälp av frågorna i enkäten ska den övergripande 

frågan kunna besvaras (Berntson, Bernhard-Oettel, Hellgren, Näswall & Sverke 2016, s. 15). 

Numera används enkätundersökningar i många olika sammanhang i samhället för att få svar 

på frågor ur ett mer kvantitativt perspektiv. De kan exempelvis mäta och berätta om händelser 

eller fenomen, kundtillfredsställelse eller hälsodeklarationer (Berntson et al. 2016, s. 11). 

Fördelarna med att ha enkätundersökningar är framförallt för datainsamling och att 

respondenten inte behöver uttrycka sig inför en främling om eventuella känsliga frågor. De 

kan ha anonymitet. Nackdelar med att göra en enkätundersökning för datainsamling är att 

antalet frågor i ett frågeformulär är begränsat. Det kan finnas språkliga svårigheter som kan 

påverka enkätens resultat. (Ejlertsson 2005, s. 12). 

Jag använde mig av gruppenkäter som betyder att frågeformulär delas ut, besvaras av 

en viss grupp av människor samt samlas in på plats. Fördelen med denna distributionsform är 

att jag kan ha kontroll över att frågeformuläret blir besvarat av en viss person och att 

deltagarna inte har någon kommunikation med varandra (Ejlertsson 2005, s. 10). Möjligheten 

av slumpmässigt bortfall är också mindre för att personen inte kan glömma bort att fylla i 

frågeformuläret eller ha svårigheter att förstå frågorna eftersom jag är närvarande och då har 

personen möjlighet att fråga preciserande frågor (Berntson et al. 2016, s. 50). Jag använder 

mig av öppna frågor och en bakgrundsfråga samt fritt valda påståenden i mitt frågeformulär.  
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1.6 Tillvägagångssätt 
I detta avsnitt kommer jag att presentera genomförandet av undersökningen i form av urval av 

undersökningsgrupp, mötet med respondenterna och etiska överväganden för undersökningen 

samt bearbetning av enkätsvaren.  

 

1.6.1 Urval av respondenterna för undersökningen 

Eftersom jag valde att undersöka motivation hos vuxna Kom och Dansa!-elever, valde jag att 

inledningsvis titta igenom kursernas deltagarlistor. Det gjorde jag eftersom antalet personer 

varierar mellan kurserna och alla brukar inte vara på plats varje gång. Ju större gruppen är 

desto bättre är chansen att få det önskade antalet personer att delta i undersökningen. Jag 

kunde inte välja populationen för undersökningen slumpmässigt på grund av verksamhetens 

storlek och begränsad möjligheten att möta eleverna. Därför använde jag mig av 

bekvämlighetsurval (Trost 2012, s. 31). Urvalet av undersökningsgrupp valdes i förhand och 

således blev urvalet inte slumpmässigt. Det var dock slumpmässigt vem som ville delta i 

undersökningen inom gruppen (Berntson et al. 2016, s. 47). På grund av icke-slumpmässig 

urvalsstrategi kan uppgifter från enkäten inte med säkerhet representera hela populationen i 

Kom och Dansa!.  

 

1.6.2 Mötet med respondenterna 

1.6.2.1 Pilotstudie 

Innan genomförandet av frågeformuläret med den valda undersökningsgruppen utfördes en 

pilotstudie på en annan grupp som hade modern och nutida dans i Kom och Dansa!. Tanken 

var att se om enkätsfrågorna fungerade, eller behövde justeras, inför enkätundersökningen.  

Pilotstudien började med att ta kontakt med kursens lärare i god tid och fråga om det 

passar bra att använda en liten stund i början och i slutet av klassen för min undersökning. I 

början av klassen presenterade jag mig själv och min undersökning kortfattat. Efter detta 

frågade jag om det finns frivilliga att besvara frågeformuläret. De som var intresserade fick 

räcka upp handen och därefter räknade jag ihop de som var villiga att delta. Under klassen 

printade jag ut missivbreven och frågeformulären till elva personer samt översatte 

dokumenten till engelska eftersom en av respondenterna inte pratade svenska. Vid slutet av 

klassen kom jag tillbaka till dansstudion och delade ut frågeformulären och missivbreven till 

respondenterna samt informerade om möjligheten att fråga om det fanns någonting oklart med  
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frågeformuläret. Respondenterna i pilotstudien var mellan 20 och 62 år gamla. Efter 

pilotstudien uppfattade jag att de öppna frågorna gav mig svar men i den andra delen av 

frågeformuläret var det några av påståenden som inte uppfattades som jag hade hoppats på. 

Missförstånden av innebörden i de påståendena ledde därför till osäkerhet när det gällde 

validitet. Jag kunde helt enkelt inte analysera svaren med en ansats i GT på grund av 

frågeformulärets otrygga validitet i relation till undersökningens syfte. Pilotstudien fungerade 

framförallt som ett bra försök för att se vad som behövde ändras inför nästa 

enkätundersökning. 

 

1.6.2.2 Den riktiga studien 

Före mötet med den valda undersökningsgruppen som blev en balettklass omformulerade jag 

några påståenden. Jag kontaktade kursens lärare och genomförde mötet med respondenterna 

på samma sätt som i pilotstudien. Även denna gång valde elva personer att delta i 

undersökningen i åldrarna 23–60.  

 Enkäten var uppdelad i två olika delar. Den första delen bestod av två öppna frågor 

och en bakgrundsfråga om respondentens ålder. Den andra delen bestod av 14 påståenden 

som de kunde välja genom att rita en cirkel runt påståendena som passade in på dem. De 

öppna frågorna handlade om deras motiv och mål i kursen och påståendena mätte om deras 

motivation är inre eller yttre. Enkäten tog 5–10 minuter att fylla i.  

 

1.6.3 Etiska överväganden i samband med undersökningen 

Den etiska aspekten av enkätundersökningen har beaktats. Ejlertsson (2005) skriver om etiska 

reflektioner och citerar Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Ejlertsson 2005, s. 29). 

Eftersom information kan vara förlegad, kommer jag att använda Vetenskapsrådets webbsidor 

för att hitta nutida information.  

 För att kunna genomföra enkätundersökningen på ett etiskt korrekt sätt har jag läst 

igenom Vetenskapsrådets (2018) forskningsetiska regler om informerat samtycke och 

konfidentiell uppgiftshantering. Enligt Vetenskapsrådet är grundregeln att forskningspersonen 

har samtyckt till forskningen som ska utföras och fått viktig information om forskningens 

huvudman, syfte och metoder. Det är också viktigt att informera att deltagandet i forskningen 

är frivilligt (Vetenskapsrådet 2018).  
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I mötet med undersökningsgruppen fick de muntlig samt skriftlig information i form av ett 

missivbrev (se Bilaga 1) om forskningen och de fick själva bestämma om de ville delta i 

undersökningen. Informationen som gavs muntligt innebar påminnelsen om frivilligheten, 

anonymiteten och att jag som forskningens huvudman är den enda personen som kommer att 

behandla deras svar på enkäten. Missivbrevet innehöll en presentation av mig själv, syftet 

med forskningen, avsikten med resultatet och information om respondentens anonymitet och 

konfidentialitet och är skrivet enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska regler. 

Respondenterna fick behålla det efter att ha besvarat frågeformuläret. 

Jag lämnade mina kontaktuppgifter om respondenterna ville kontakta mig och fråga 

något kring undersökningen (Trost 2012, s. 113). 

 

1.6.4 Bearbetning av data 

Bearbetning av data började med att samla in alla svar i ett eget dokument. Kodningen 

började redan där med att sortera svar till olika färger som representerade de möjliga 

kategorierna. För att kunna göra det på ett tydligt sätt till faktiska koder, egenskaper och 

kategorier skapade jag en tabell som presenteras senare i analysen. De faktiska koderna är 

insamlade av citat från respondenternas svar i frågeformuläret.  

 Det finns två olika sätt att genomföra forskningsprocessen; enligt Strauss eller Glaser. 

Till analysen har jag valt att använda Glasers forskningsprocess som är indelad i tre faser: 

öppen fas, selektiv fas och teoretisk fas (Hartman 2001, ss. 40-41). Analyseringen börjar med 

att koda forskningsmaterialet till kategorier. Fasen kallas ”öppen” för att forskningsmaterialet 

kodas utan begränsningar, så öppet som möjligt. Sorteringen sker i denna fas (Hartman 2001, 

s. 40). Efter att ha hittat alla kategorier, utformas en kärnkategori. Nästa steg i analysen är den 

selektiva fasen. I denna fas väljer man att koncentrera sig på några av kategorierna som 

uppfattas som viktiga. De valda kategorierna måste vara relaterade till kärnkategorin 

(Hartman 2001, s. 41). De kategorier som inte valdes blir underkategorier (Hartman 2001, s. 

40). Den sista teoretiska fasens syfte är att ta reda på hur de olika kategorierna förhåller sig till 

varandra. Genom att hitta relationer mellan kategorierna genereras en teori (Thornberg & 

Forslund Frykedal 2015, s. 64). 
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2 Analys 
I denna del kommer jag att presentera de kvalitativa enkätsvaren och tolkningen av dem. Som 

sagt valde jag att använda Glasers forskningsprocess och således blir processen av min 

undersökning beskriven utifrån de tre faserna av GT. Den första delen av enkäten analyseras 

med hjälp av de tre faserna av GT men den andra delen av enkäten analyseras bara genom att 

räkna.  

Ett kännetecknande drag för grundad teori är att datainsamling och kodning sker 

parallellt (Svensson & Starrin 1996, s. 107). Konstant jämförande analys pågår hela tiden, i 

alla faserna (Thornberg & Forslund Frykedal 2015, s. 62). För att generera en teori behöver 

man koda och analysera texten från ett insamlat textmaterial och det utförs samtidigt, inte 

sekventiellt (Hartman 2001, s. 79). Det insamlade materialet analyseras för att få en ny inblick 

i hur fenomen kan förhålla sig till varandra. Dessa idéer guidar vidare till sammanställningen 

och analysen. Detta leder till en mycket jämförande process (Svensson & Starrin 1996). 

Teorin presenteras under rubriken Resultat av analysen.  

 

2.1 Analysen av de öppna frågorna i enkäten 
I denna del kommer jag att analysera de öppna frågorna av enkäten med ansats i GT.  

 

2.1.1 Öppen fas 

Enligt Glasers forskningsprocess börjar analyseringen av undersökningen med en öppen 

kodning av materialet. Den öppna kodningen betyder att en företeelse eller en händelse ges ett 

namn (Svensson & Starrin 1996, s. 109). Koder som kodas fram hittas genom att 

begreppsligöra texten i enkätsvaren. Varje ord och fras i svaren verkar som indikatorer och 

olika fenomen som är beskrivna i texten indikerar begreppet (Hartman 2001, ss. 79-80). 

Genom att jämföra koder med varandra skapas kategorier och deras egenskaper (Svensson & 

Starrin 1996, s. 109). Ju fler kategorier som kodas fram, desto bättre (Hartman 2001, s. 82). 

Jag kommer att analysera den första delen av enkäten med ansats i GT och den andra delen 

med att räkna hur motivation är fördelad mellan respondenterna. 
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2.1.1.1 Öppen kodning 

En av studiens forskningsfrågor är att undersöka vilka faktorer motiverar vuxna att delta i 

danskurser. Vid den öppna kodningen kodades 59 faktiska koder fram som genererade 15 

olika kategorier. Kategorierna beskrev faktorerna till undersökningsgruppens motivation. 

Dessa 15 kategorier som finns är Nöje, Utveckling i dans, Främjandet av psykiskt välmående, 

Fysisk utveckling, Annan aktivitet, Annan träningsform, Avgift, Nyfikenhet, Kognitiv 

utveckling, Utmaning, Estetik, Annorlunda upplevelse av dansklass, Social interaktion, 

Förebyggande av smärta och Förebyggande av skador. De faktiska koderna är insamlade i en 

tabell som presenteras nedan men inte i sin helhet. För att förstå fenomen bättre anges 

egenskaper av kategorier som beskriver vad det är för något (Hartman 2001, s. 48-49). 

Jämförelsen mellan de faktiska koderna samt kategorierna och dess egenskaper sker ständigt 

under undersökningens gång för att få precision i de begreppsliga beskrivningarna av 

materialet.  
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Faktisk kod Egenskap Kategori 

Det gör mig glad vilket leder till 

att jag mår bättre 

Glädje Främjandet av psykiskt 

välmående 

Jag vill känna mig mer bekväm 

med min kropp 

Självacceptans Främjandet av psykiskt 

välmående 

Målet: Bättre dansgrund – jag 

vill bli  

en bättre dansare och performer 

Utveckling i 

dansgrunden 

Utveckling i dans 

Jag är fascinerad av balett Intresse mot balett Utveckling i dans 

Jag hoppades att det skulle göra 

mig starkare och mer flexibel 

Fysisk utveckling Fysisk utveckling 

[Balett är en] bra form av 

motion – jag vill utveckla styrka, 

balans, smidighet och 

musikalitet 

Övergripande 

utveckling 

Fysisk utveckling 

[Balett]träningen är bra för en 

åldrande kropp som håller på att 

säcka 

Fysisk träning Annan träningsform 

Bra träning för både hjärna, 

kropp och själ! 

Övergripande träning Annan träningsform 

Kul med en schemalagd aktivitet 

varje måndag 

Nöje Annan aktivitet 

Jag kommer att delta i fysisk 

träning regelbundet 

Regelbunden träning Annan aktivitet 

Det är sjukt kul att dansa Nöje Nöje 

Kul med balett Nöje Nöje 

 

2.1.1.2 Kärnkategori 

Efter den öppna kodningen skapas en kärnkategori genom selektiv kodning. Den selektiva 

kodningen innebär att analysen avgränsas till och styrs av kärnkategorin (Fejes & Thornberg 

2015, s. 53). Kärnkategorin beskriver det som står i centrum hos den grupp människor man  
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undersöker (Hartman 2001, s. 41). Den fås inte fram genom kodningen utan det krävs ett 

teoretiserande om kategorierna (Hartman 2001, ss. 82-83). Kategorierna som går ihop med 

kärnkategorin karakteriserar fenomenet på ett övergripande sätt. När man tittar på tabellen 

kan man märka att vissa saker och ord upprepas igenom hela tabellen. Respondenterna 

svarade att de ville utveckla både fysiska egenskaper och utvecklas i själva dansen. De vill bli 

starkare, förminska smärtan på grund av sittande jobb i kontor, bli bättre på balans och 

kroppskontroll som är centrala egenskaper för att kunna utveckla sina färdigheter, exempelvis 

piruetter. Utöver dessa hoppades de också på att utveckla det psykiska välbefinnandet. 

Balettklassen fungerar som en plattform där man kan koncentrera på sig själv, jobba med vad 

man tycker om, utvecklas och känna glädje. Den möjliga sociala aspekten i klassen betonas 

inte i deras svar. Enligt denna information verkar det som att eleverna går i danskursen för att 

förverkliga sig själva. Därför kallas kärnkategorin Självförverkligande. Detta beskriver och 

agerar som en grund för undersökningsgruppens motivation.  

 

2.1.2 Selektiv fas 

När kärnkategorin har blivit hittad följer den selektiva fasen. I denna fas är inte 

koncentrationen på kärnkategorin utan mot de kategorierna som är relaterade till 

kärnkategorin Självförverkligande. Kategorierna som inte väljs till kärnkategorin ses som 

irrelevanta och tas bort (Hartman 2001, s. 83). Jag har valt 6 av 15 kategorier som redogörs 

nedan. Varje kategori innehåller exempel av empiri, det vill säga respondenternas svar för att 

illustrera kategoriernas innebörd. Respondenterna har namngetts slumpmässigt med R och en 

siffra mellan 1 och 11. 

 

2.1.2.1 Fysisk utveckling 

Denna kategori beskriver respondenternas vilja att utveckla sina fysiska egenskaper och 

förmågor. Den fysiska utvecklingen är en av de vanligaste anledningarna till att anmäla sig till 

kursen. Som ett exempel skriver R5 att ”Jag hoppades att det [balett] skulle göra mig 

starkare och flexiblare”. R9, R11 och R3 berättar också om viljan av utveckling i 

kroppskontroll, hållning, koordination och balans. Den andra öppna frågan Vilka mål har du 

på kursen? svaras också från ett perspektiv av den fysiska utvecklingen. De vill ta hand om 

kroppen på grund av sjukdom eller dålig arbetsergonomi. R8’s mål är att ”Hålla mig smidig 

på grund av sjukdom (reumatism) och få styrka, smidighet, och core styrka på grund av stilla  
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sittande jobb och ryggont”. Även R6’s mål var att ”Bli starkare och få bättre hållning för att 

jobba emot ”jobba på kontor-värk” i rygg”. Det finns olika anledningar i viljan att ta hand 

om kroppen mellan respondenterna.  

 

2.1.2.2 Utveckling i dans 

Fem av elva respondenter skriver om viljan att utvecklas i själva dansen. I denna kategori 

behandlas svaren som har någonting med utvecklingen i dans att göra. Det verkar som att 

förståelsen av balett upplevs lika viktig som kunskap om balettgrunderna. R1´s mål är att 

”förstå balettgrunder” och R8’s mål är att ”Lära mig mer och utvecklas – […] känner jag att 

jag blir bättre och bättre på grunderna och hållning och förståelse”. De vill lära sig balett 

från ett fysiskt perspektiv såväl som att förstå vad de gör, inte bara utföra rörelserna. R5’s 

anledning till att anmäla sig till kursen var att ”Baletten kan ge mig en bättre grundteknik”. 

För vissa respondenter är balett ett verktyg för att få en grundteknik som också hjälper dem i 

andra dansstilars teknik.  

 

2.1.2.3 Främjandet av psykiskt välmående 

Kategorin Främjandet av psykiskt välmående beskriver hur respondenterna använder 

dansklassen som en positiv stimulerande aktivitet för deras utveckling av psykiskt  

välbefinnande. Glädje är ett återkommande ord som kommer upp i flera svar. R4 ville anmäla 

sig till kursen för att ”balett gjorde mig glad”. Hens mål är även att ”Bli gladare för att må 

bättre”. De vill välmåendemässigt också annat än glädje. R1 beskriver att stimulansen hen får 

från dansen är en anledning för att vara i kursen: ”[Jag] lever när jag dansar”. R9 hoppas att 

kunna känna självacceptans under kursen: ”Jag vill känna mig mer bekväm med min kropp”. 

Dessutom lägger hen till att ”Jag vill må bättre psykiskt”.  

 

2.1.2.4 Nöje 

Nästan alla respondenterna nämner ordet kul eller gilla vid någon av punkterna i deras svar. 

Nöje uppstår också ofta i egenskaper av andra kategorier. Många tycker att dans är roligt, som 

exempel skriver R7 ”sjukt kul att dansa”. R2 skriver att ”Kul att dansa, och röra på kroppen 

till musik”. Ordet musik kommer upp några gånger vilket verkar vara en annan nöjaktighet än 

dans vilket motiverar dem att delta i kursen. Denna kategori är en kontrast till de tre första  
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kategorierna. Respondenterna vill ”ha kul” så som R8 svarar istället för att medvetet utvecklas 

i vissa områden. 

 

2.1.2.5 Annan aktivitet 

Denna danskurs är respondenternas hobby dit de kommer på fritiden. Denna kategori 

behandlar svar om att dansklassen är en aktivitet som de vill göra på deras fritid. 

Betydelsen av aktiviteter utanför arbetstiden kommer ut från deras svar. R6’s svar ”…göra 

annan aktivitet än jobbet” är ett mål för hen. Nuförtiden tar jobbet mycket tid som minskar 

den egna tiden, fritiden så som R9 skriver i sitt svar:”[Jag vill] ge mig egen tid”. En tanke av 

att ha en hobby verkar motivera dem. R11’s svar ”Kul med en schemalagd aktivitet varje 

måndag” visar att danskursen ger hen nöje.  

 

2.1.2.6 Annan träningsform 

I kategorin fysisk utveckling vill respondenterna utvecklas fysiskt på olika sätt. I denna 

kategori behandlas danskursen som en alternativ träning. R1 skriver att ”Dans är en väldig 

rolig träningsmöjlighet” som visar att dansen kan vara en roligare träningsform i jämförelse 

med någon annan träningsform. R2 svarar att dansen är ”Bra träning för både hjärna och 

kropp”. Dans verkar vara en övergripande träning som utvecklar både hjärna och kropp. Även  

R8 skriver att dansen är ”[en] bra form av motion – styrka, balans, smidighet, musikalitet”. 

Dans är också en bra träningsform kroppsmässigt: ”träningen är bra för en åldrande kropp 

som håller på att säcka” (R9). Dans som träningsform passar för olika slags kroppar.  

 

2.1.3 Teoretisk fas 

I denna fas koncentreras undersökningen på hur de valda kategorierna förhåller sig till 

varandra (Hartman 2001, s. 83). Teoretiska koder behandlas i denna del av analysen och 

integreras till faktiska koder för att skapa en teori. De teoretiska koderna skapas genom att 

jämföra de faktiska koderna med varandra i de valda kategorierna. Det finns många olika sätt 

att genomföra den teoretiska kodningen (Hartman 2001, s. 80). En hjälpande metod för 

kodningen är det som Glaser kallar kodfamiljer. I denna studie var tre kodningsfamiljer 

relevanta för att sammansätta de olika kategorierna: Orsaker-förutsättningar-konsekvenser, 

process och strategier. 
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Orsaker-förutsättningar-konsekvenser innefattar termer som orsaker, effekter, konsekvenser, 

förutsättningar, förklaringar och skäl och dessa slag av relationer beskriver vad som händer i 

data. I denna studie är relationerna mellan kategorierna mest sådana. Till exempel nöje är en 

effekt på främjandet av psykisk hälsa och fysisk utveckling är en orsak till utvecklingen i 

dans.  

Process beskriver förändring över tid. Relationerna mellan kategorierna handlar om 

stadier, steg, ordningsföljd, och förändring. Danskursen sker inom en viss tid så utveckling 

och förändring händer ofrånkomligt.  

 Strategier innefattar begrepp som strategier, taktik, mekanismer, medel, och mål. 

Dessa relationer beskriver hur personen gör för att lösa problemen i sin situation (Thornberg 

& Forslund Frykedal 2015, ss. 35-36).  

 

2.1.3.1 Minnesanteckningar 

Enligt Glaser måste man utveckla teoretiska idéer för att komma fram till en teori. Den skapas 

med hjälp av minnesanteckningar (Hartman 2001, s. 84). Minnesanteckningarna bearbetas 

kontinuerligt under hela forskningsprocessen (Hartman 2001, s. 87). I denna studie skedde 

den teoretiska kodningen i form av minnesanteckningar. Genom att skapa relationer mellan 

kategorierna med hjälp av kodningsfamiljer tar analysen mot den blivande teorin. Jag 

återkommer till tabellen av den öppna kodningen flera gånger, koder och kategorier jämförs  

med varandra och gamla idéer byts ut till de nya idéerna (Thornberg & Forslund Frykedal 

2015, s. 64). Resultaten av den teoretiska kodningen hjälpte till att förstå vad som händer hos 

kursdeltagarna vilket kommer att redogöras under rubriken Resultat av analys.  

 

2.2 Analysen av den andra delen av enkäten  
Den andra delen av enkäten analyseras genom att räkna. En av studiens forskningsfrågor är 

om vuxna elevernas motivation uppstår utifrån (yttre motivation) eller inifrån (inre 

motivation). Jag har skapat ett diagram som visar hur motivation har fördelats mellan 

respondenterna enligt deras val av påståenden. Jag tog inspiration för att skapa denna del av 

Academic motivation scale (AMS-C 28) som är skapad av Vallerand, Pelletier, Blais, Brière 

och Vallières 1992-1993. Denna del består av 14 påståenden. Respondenterna blev ombedda 

att välja ut de påståendena som passar in på dem. Påståendena är uppdelade i sju kategorier:  
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Inre motivation – kunskap (1 & 8), inre motivation – utförande (4 & 14), inre motivation – 

stimulans (7 & 10), yttre motivation – identifierad (3 & 12), yttre motivation – introjected (6  

& 11), yttre motivation – extern (2 & 9) och icke-motivation (5 & 13). Respondenterna kunde 

inte se vilka påståenden som handlade om inre och yttre motivation.  

Först tog jag reda på hur många gånger de enskilda påståendena hade blivit valda av 

respondenterna. Av denna information räknades sedan ut hur många procent av 

respondenterna som hade valt påståenden av varje enskild kategori. För att illustrera 

motivationsfördelningen skapades ett diagram. Resultaten avrundades till en decimal. 

 

 
Figur 2. 

 

2.3 Resultat av analys 
Syftet med denna studie är att ta reda på vilka faktorer som motiverar vuxna kvällskurselever 

att delta i aktiviteten och om de är mer inre eller yttre motiverade. Med denna information 

syftar studien vidare att skapa förståelse för hur en danspedagog kan motivera sina vuxna 

elever och därigenom utveckla sin didaktik. Analysen av den första delen i enkäten, genom de 

tre faserna, påvisar motivationsfaktorerna hos de vuxna dansdeltagarna. Analysen av den 

andra delen i enkäten berättar hur deras motivation är fördelad mellan olika typer av inre och 

yttre motivation. I nästa kapitel presenteras det teoretiska resultatet av analysen.  
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2.3.1 Motivationsfaktorer 

Alla respondenter i min undersökning beskrev vilka anledningar samt mål de har haft med att 

delta i kursen. Dessa kodades med GT som analysmodell. Genom att koda deras svar fick jag 

fram 15 olika kategorier som representerar motivationsfaktorer i denna studie. 

Motivationsfaktorerna är således Nöje, Utveckling i dans, Främjandet av psykiskt välmående, 

Fysisk utveckling, Annan aktivitet, Annan träningsform, Avgift, Nyfikenhet, Kognitiv 

utveckling, Utmaning, Estetik, Annorlunda upplevelse av dansklass, Social interaktion, 

Förebyggande av smärta och Förebyggande av skador. Sex av de kategorierna visade sig  

att vara mest populära och hängde ihop vilket bildade kärnkategorin Självförverkligande. Det 

övergripande skälet för vuxna kvällskurselever är möjligheten för självförverkligande. De vill 

förverkliga sig själva på sätt och vis. Kategorierna utanför kärnkategorin som 

motivationsfaktorer är också viktiga att beakta men är inte lika viktiga på kollektiv nivå som 

på individuell nivå (exempelvis avgift). Trots att nöje är en av kategorierna, så knyter den 

ihop många av kategorierna som teoretisk kod. Utöver självförverkligande kommer vuxna 

elever till danskursen för att ha roligt. Att man vill ha roligt är också en del av 

självförverkligandet – de förverkligar sig själva eftersom de tycker om att dansa och får 

njutning av det. Pedagogen bör således skapa en struktur som kopplar ihop allt detta. Det 

betyder att utgångspunkten i övningarna är att behålla övningarna så rörliga i rummet som 

möjligt. Då blir alla moment under klassen mer dans och det finns mycket chanser för att 

utveckla sina kunskaper samt njuta av rörelse och ha det roligt. Det möjliggör att elever får 

mycket möjligheter att verkligen dansa igenom tekniska moment och samtidigt använda hela 

kapaciteten av kroppen och jobba fysiskt om man vill.  

 

2.3.2 Inre och yttre motivation 

Resultaten av den andra delen av enkäten visar att vuxna kvällskurselever är mer motiverade 

av inre skäl än yttre. När alla typer av inre motivationens procenthalt räknas ihop blir 

medeltalet ca. 85%. När samma sak görs till alla regleringar av yttre motivation blir 

medeltalet ca. 30%. Det vill säga 85% av hela undersökningsgruppen visar sig att vara inre 

motiverade och 30% av hela undersökningsgruppen är yttre motiverade. 0% av 

undersökningsgruppen är icke-motiverade. Resultaten visar dock inte om respondenterna är 

antingen inre eller yttre motiverade. Alla av dem valde antal x båda typer av påståenden som 

bevisar att vuxna kvällskurselever blir både inre och yttre motiverade samtidigt. Enligt 

respondenternas frågeformulär ser jag att alla respondenterna har valt mer inre motiverade  
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påståenden än yttre motiverade. De allra populäraste påståendena var nummer 1, 4, 8, 10, 12 

och 14 varav fem handlar om inre motivation.  

 Resultaten av motivationsfaktorer berättar inte direkt om faktorer är inre eller yttre 

motiverade. Eftersom resultaten visar att vuxna kvällskurs-elever är mer inre motiverade än 

yttre, skulle man också kunna säga att motivationsfaktorerna är mer inre inriktade än yttre 

inriktade. Även ordet självförverkligande berättar om viljan att göra saker som man gillar, så 

man kan säga att deras övergripande motivation är mer inre än yttre. Som exempel tittar vi på 

R6’s svar om mål. Det första målet är att ”Bli starkare och få bättre hållning för att jobba  

emot ”jobba på kontor-värk” i rygg”. Denna situation kan ses som yttre, extern motivation. 

Att kunna bli av med ryggsmärtor ses som en belöning som motiverar individen att agera och 

i detta fall delta i danskursen. Det andra målet för hen är att ”våga prova något helt nytt och 

lite läskigt” som jag tolkar som inre motiverade skäl. Det är inre lust som motiverar individen 

att agera.  

Jag tar ett annat exempel. R5 skriver många olika anledningar till att anmäla sig till 

kursen: ”Nyfiken på balett (hade aldrig testat tidigare), jag hoppades att det skulle göra mig 

starkare och flexiblare. Jag dansar annat (främst salsa) och tänkt att baletten kan ge mig en 

bättre grundteknik. Just den här kursen var ett pris och läge som passade mig”. Hen angav 

också två mål: ”Få bättre kroppskontroll – till att använda i andra danser och bli starkare – 

för att undvika skador”. Jag har kodat och sorterat hens svar till kategorierna nyfikenhet, 

fysisk utveckling, utveckling i dans och avgift. Nyfikenheten kan tolkas som ett inre motiv på 

samma sätt som R6’s andra mål. Den fysiska utvecklingen och utvecklingen i dans kan tolkas 

både som inre och yttre motiv. Dessa motiv är antingen de primära motiven eller de sekundära 

motiven till att dansa. Om det är primärt, är motivationen inre eftersom ren lust är då ett 

tillräckligt motiv. Om det är sekundärt, är motivation sannolikt yttre. I R5’s fall är motiven 

enligt min tolkning sekundära. Balettklassen är ett medel för att kunna uppnå någonting annat, 

till exempel att undvika skador eller ge en bättre grundteknik allmänt i dans. Motivation är 

yttre och dess reglering är identifierad eftersom det verkar som att hen vill uppnå vissa saker 

men det behövs inga belöningar eller särskild njutning av aktiviteten. Hen förstår nyttan av 

aktiviteten och det motiverar hen att agera. Avgift ses som ett yttre motiv. Det är svårt att 

analysera reglering av yttre motivation för avgiften. På grund av en lägre avgift kan man spara 

pengar vilket kan ses som belöning. I denna studie tillhör motivet avgift till extern motivation. 
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Som sagt visar resultaten att vuxna elever är mer inre motiverade än yttre. De kommer till 

danskursen för att kunna njuta av sin kropp i rörelse och för att lära sig nytt. Inre motivationen 

har mycket fördelar i inlärning och psykisk hälsa (Vallerand & Bissonnette 1992; Lei 2010). 

Danspedagogen bör således använda undervisningsmetoder som upprätthåller inre 

motivationen. Det kommer jag att diskutera i diskussionen.  

 

2.3.3 Sammanfattning av resultaten 

Det finns olika saker som motiverar vuxna elever i Kom och Dansa! men sex av 

motivationsfaktorerna ses som mest viktiga och den skapar den övergripande faktorn  

Självförverkligande. Enligt analysen är motivationen hos målgruppen mer inre än yttre men 

varierar mellan personer samt faktorer. Personen kan samtidigt vara inre och yttre motiverad. 

Danspedagogen bör skapa en klass med rumsligt rörliga övningar som möjliggör chansen för 

eleverna att välja fokus på det som man vill utveckla eller göra enligt sin egen motivation. 

Undervisningen bör upprätthålla den inre motivationen. Med denna kombination skulle 

danspedagogen kunna motivera sina elever på bästa sätt.  

3 Diskussion och sammanfattning 

3.1 Diskussion 
Här diskuteras och sammanfattas både resultatet i relation till kunskapsöversikten och 

tillvägagångsätt. Diskussionen är uppdelad i olika delar. För att få förståelse för hur 

danspedagoger kan ta hänsyn till vuxna elevers motivation och därmed utveckla sin 

undervisning så att det stödjer elevernas motivation relateras resultaten till valda 

forskningsartiklar.  

Syftet med denna studie är att danspedagoger ska få en tydligare förståelse för hur 

vuxna kvällskurselevers motivation kan se ut. Deltagare i DOCHs praktikskola Kom och 

Dansa! representerar den valda målgruppen. Metoder som jag använder mig av är 

enkätundersökning som en grund för en datainsamlingsmetod där grundad teori utgör min 

analysmodell. Urvalet av undersökningsgruppen blev en nybörjarkurs i balett och elva av 

kursens elever svarade på enkäten. Först och främst ville jag undersöka vuxna elevers 

motivation men inte utifrån någon stil eller genre. På grund av olika anledningar undersökte 

jag just denna grupp som dansade balett. Trots att jag inte hade valt att undersöka varför de 

valt att dansa balett menar jag att det är bra att komma ihåg att resultatet kunde ha varit  
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annorlunda om undersökningsgruppen hade bestått av deltagare i en annan dansstil. Under 

rubriken Reflektioner kring tillvägagångsätt kommer jag att bland annat diskutera om hur 

resultaten av respondenter i en annan dansstil kunde ha påverkats studiens resultat.  

 

3.1.1 Undersökningens motivationsfaktorer i relation till föregående studier 

Både Nieminen (1998) och Maraz et al. (2015) har undersökt motivationsfaktorer hos icke-

professionella vuxna danselever. Resultaten av min undersökning stödjer delvis resultaten 

från dessa föregående undersökningar. Fyra av studiens motivationsfaktorer kan relateras till 

deras studiers resultat. Fitness som respondenterna i Maraz et al.’s studie (2015) hänvisade till  

dans för att hålla sig i form och för att vara hälsosam finns som viktiga faktorer i båda 

undersökningarna. Faktorn fysisk utveckling i nuvarande undersökning liknar fitness med dess 

egenskaper. Breaking Away From Daily Routines och eskapism motsvarar Annan aktivitet. 

Dessa tre begrepp handlar om att göra något annat än jobb eller vardagliga rutiner på fritiden. 

Humör förbättring liknar Främjandet av psykiskt välmående. Att förbättra humöret har en 

effekt på välmående. Den sociala aspekten finns också i båda undersökningarna. Sociala 

kontakter och Samarbete är jämförbara med faktorn Social interaktion. Alla tre begreppen 

handlar om att vara i interaktion med folk (Maraz et al. 2015; Nieminen 1998).  

 Utöver motivationsfaktorer studerar Nieminens undersökning skillnader mellan vikten 

av olika motiv mellan respondenterna och dansgenrer. Fitness var en viktigare 

motivationsfaktor för eleverna i balett och pardans än för modern och nutida dans samt 

folkdans (Nieminen 1998, s. 30). Det kom också fram i min undersökning. Pilotstudien 

genomfördes med elever i en modern och nutida dans kurs. Deras svar handlade inte lika 

mycket om den fysiska utvecklingen som svaren i den riktiga studien. Det visar att elever som 

vill utveckla sina fysiska egenskaper och blir motiverade av detta anmäler sig antagligen 

hellre till en balett kurs än en modern och nutida dans kurs. Detta stöder resultatet om att 

fysikalitet upplevs som källa av elevers njutning av dans (Lazaroff 2001, s. 26). 

Breaking Away from Daily Routines uppfattades som viktig hos alla respondenterna i 

varje dansstil (Nieminen 1998, s. 30). Med eskapism menas undvikandet av tomhet, dåligt 

humör och vardagliga problem (Maraz et al. 2015, s. 4). Både i pilotstudien och den riktiga 

studien avslöjas viljan av att koppla bort vardagen. Att delta i en danskurs och ha en hobby 

fungerar som ett verktyg för att kunna få en flykt från vardagligt liv antingen från en positiv 

eller negativ anledning. Detta kan således leda till en bättre psykisk hälsa.  
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I ovanstående studier kom det fram faktorer som inte är lika tydliga, och nästan obefintliga i 

min studie. I studien och pilotstudien visade det sig att faktorn Social interaktion inte är en 

viktig aspekt. I Nieminens undersökning hade faktorn sociala kontakter den största vikten för 

folkdansare än för de andra (Nieminen 1998, s. 30). Även om respondenterna i min 

undersökning visar tecken av viljan att vara i social interaktion med folk, har denna faktor inte 

så stor betydelse i elevers motivation i jämförelse med de tidigare studierna. Det kan relateras 

till kärnkategorin, det övergripande skälet för motivationen självförverkligande är att elever 

kommer till klassen för att förverkliga och koncentrera på sig själva, inte för att socialisera 

med varandra. 

Förberedelse för en karriär uppfattades som den minst viktiga faktorn i hela studien 

(Nieminen 1998, s. 30). Ingen av respondenterna angav en anledning till att dansa eller ett mål 

om att förbereda sig för en karriär eller att söka till en dansutbildning. Det förstärker idén att 

Kom och Dansa! är en hobbyverksamhet som riktas mot vuxna folk som vill dansa för sig 

själva. Att förbereda sig för något kan oftast ses som yttre skäl för motivationen. När man 

försöker att uppnå någonting förstärker det den yttre motivationen. Eftersom vuxna 

kvällskurselever inte har ett sådant krävande motiv till att dansa måste deras motivation bestå 

mest av inre motivation. 

 

3.1.2 Yttre motivation hos vuxna danselever 

I hobbyverksamheter är deltagandet frivilligt. De existerar så att folk ska kunna ha en 

möjlighet att göra vad de vill, arbeta med det de älskar och förverkliga sig själva på sin fritid. 

Konkreta belöningar och tilldelning av betyg som representerar yttre motivation hör inte till 

hobbyverksamheternas principer. Mina egna erfarenheter av hobbyverksamheter och 

erfarenheten av att själv vara en danspedagog i Kom och Dansa! stöder denna idé.   

Enligt tidigare studier har yttre motivationen påvisat både för- och nackdelar. 

Möjligheter för att bli yttre motiverad i hobbysammanhanget är inte så stor i jämförelse med 

skolsammanhang. Olika typer av motivation (dvs. inre motivation, yttre motivation och icke-

motivation) är lättare att identifiera i skolkontext eftersom motivationen där handlar mycket 

om betyg och skolan är baserad på utförandet. Yttre motivation i skolsammanhang kan 

exempelvis leda till ångest, dålig självkänsla och stress (Lei 2010). När yttre motivation är 

mer kontrollerad än självbestämmande har den en negativ effekt på välmående (Quested, 

Cumming & Duda 2010). Att erbjuda konkreta belöningar ökar dock ibland studenters 

lärande (Covington 2000, s. 24). Den yttre motivationen i dans hos vuxna kvällskurselever är  
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inte lika lätt att undersöka eftersom inga betyg eller konkreta belöningar delas ut (Lei 2010). 

Om det fanns vissa mål och kriterier i kursen skulle den yttre motivationen ha en större roll i 

elevernas motivation. Mål i en hobby i jämförelse med i en utbildning är annorlunda och kan 

inte jämföras med varandra.  

När det handlar om undervisningssituationer, styr ledaren alltid deltagarnas motivation 

på sätt och vis. Danspedagogen är en auktoritet som styr elevernas motivation på ett externt 

sätt genom att vara i samma rum. Således är elevers motivation alltid mer eller mindre 

kontrollerad av pedagogen. Påståenden som handlar om introjected reglering och extern 

reglering i yttre motivation har mycket att göra med relationen mellan eleven och pedagogen.  

Resultaten av den andra delen av enkäten visar att introjected och extern motivation inte 

existerar så mycket hos vuxna kvällskurselever. Dessa regleringar har negativa effekter på 

hälsan (Quested, Cumming & Duda 2010). Att eleverna blir motiverade av dessa typer av 

motivation föranleds av pedagogens sätt att undervisa och bete sig. Om pedagogen sätter 

press på sina elever ökar den yttre motivationen. Därför är det nödvändigt att beakta hur man 

förhåller sig till olika undervisningssituationer hos vuxna elever som danspedagog eftersom 

förstärkning av yttre motiverad undervisning inte gynnar målgruppens behov och vilja. 

Musiken och att räkna högt motiverar yttre åtgärder (Lazaroff 2001, s. 27). Några 

respondenter nämner viljan att dansa till musik. När musiken är på och danspedagogen räknar 

högt för att leda övningen leder det till yttre motivation hos deltagarna. Musiken och 

pedagogens röst fungerar som auktoriteter som folk brukar automatiskt, omedvetet följa. Det 

kan således finnas saker som externt främjar motivationen på ett neutralt sätt.   

 Den mer självbestämmande, identifierade regleringen av yttre motivation upplevs som 

en positiv aspekt av motivationen. Påståendet nummer 12 ”Jag dansar för att jag vet att dans 

har en positiv effekt på mitt välbefinnande” valdes av tio respondenter. Däremot var det bara 

hälften av gruppen i undersökningen som valde påstående nummer 3 ”Fast jag inte tycker om 

något i klassen, gör jag den ändå eftersom jag vet att det gör mig en bättre dansare”. 

Identifierad motivation handlar om valet att göra extra jobb (Vallerand & Bissonnette 1992, s. 

601). Det görs medvetet för att man förstår nyttan av handlingen. Sådan motivation är nyttig 

när man vill utvecklas i dans på ett effektivt sätt. I detta fall är motivationen yttre men har 

influenser av inre motivation.   
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3.1.3 Främjandet av inre motivation i dans från ett pedagogiskt perspektiv 

I detta kapitel kommer jag att presentera undervisningstekniker och -metoder som är hittade 

ur kunskapsöversikten som kan hjälpa danspedagoger att utveckla undervisning av vuxna 

danselever från ett inre motivationsfrämjande perspektiv. 

När folk är inre motiverade, är den inre belöningen till exempel tillfredställelse 

eller njutning generellt tillräckligt för att hålla dem inblandade i en aktivitet (Lazaroff 2001, s. 

26). Kvaliteten av motivationen är viktigare än kvantitet av motivationen. Kvaliteten på 

motivationen som ligger till grund för deltagandet kommer också att påverka huruvida 

engagemang i dans ökar eller distraherar artistens välbefinnande och personliga tillväxt 

(Quested, Cumming & Duda 2010, s. 2). Inre motivation har positiva effekter på psykisk 

hälsa (Lei 2010, s. 155; Quested, Cumming & Duda 2010) utförande, prestation (Vallerand &  

Bissonnette 1992, s. 612; Lei 2010, s. 155) och inlärning (Lei 2010, s. 155). Därför är det 

viktigt att försöka främja den inre motivationen ännu mer i undervisning av vuxna eftersom 

den ger mycket fördelar till elevernas liv. Den inre motivationen ökar också individens 

autonomi och självbestämmande som förbättrar den psykiska hälsan. 

Danspedagoger i alla slags utbildningskontexter måste ha förmågan att möta och 

identifiera motiverande behoven av olika slags elever (Andrzejeweski, Wilson & Henry 2013, 

s. 173). Dansare som är delaktiga i olika dansstilar motiveras av åtminstone delvis olika 

orsaker och därför bör en pedagog identifiera varje elevs behov av motivation och motivera 

dem för att behålla hens deltagande (Nieminen 1998, s. 32). Det finns konkreta metoder och 

sätt hur man kan främja inre motivationen hos vuxna elever i undervisningen.  

Flow som Mihaly Csikszentmihalyi har definierat handlar om upplevelsen av att 

förlora tidsuppfattningen under aktiviteten. Ibland koncentrerar man på klassen så mycket att 

man tappar självmedvetenheten (Lazaroff 2001). Att uppleva flow främjar inre motivationen 

utan att det märks. För att kunna uppleva flow måste aktiviteten vara tillräckligt 

sinnesstimulerande. Som danspedagog måste man skapa en atmosfär som fångar upp 

elevernas uppmärksamhet. Övningarna och allt som händer mellan övningarna måste 

engagera eleverna. Upplägget av klassen borde vara flytande. Ett tips för detta är att undvika 

långa pauser. Utöver att klassen ska framskrida effektivt och flytande kan pedagogens insats 

påverka elevernas flow. Om pedagogen ställer sig bland eleverna och är nära dem istället för 

att ställa sig tydligt utanför gruppen, kan det hjälpa eleverna att känna ett gemensamt flow och 

glömma pressen som kan förekomma när pedagogen betraktar sina elever. Då kan eleverna 

också känna tillfredställelse med autonomin. 
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Ett annat sätt att främja inre motivationen är att främja elevernas mål att bemästra istället för 

prestationsmål i dansklassen. Studien av Andrzejewski, Wilson och Henry (2013) handlar om 

dansstudenter på universitetsnivå men resultaten är relevanta och går att relatera till andra 

målgrupper i dansundervisning. Vissa danskulturer tenderar att betona tävlingsinriktade mål. 

Då blir produkten viktigare än själva processen. Klassrumskultur som fokuserar på att jämföra 

sin egen utveckling under tiden istället för att jämföra sin egen utveckling till de andra i 

klassen har påverkat studenternas utveckling i dansteknik på ett positivt sätt (Andrzejewski, 

Wilson & Henry 2013, s. 163). Fokusering på dessa mål som inriktar sig till strävandet av 

skicklighet och förståelse antas att vara mer motiverande och lämplig för dansstudenter 

(Andrzejewski, Wilson & Henry 2013, s. 173). Strategier att använda denna slags målstruktur 

i undervisningen är till exempel att ge gruppfeedback som fokuserar på stora och 

meningsfulla idéer, ha dialog med eleverna och att pedagogen och eleverna delar auktoriteten 

(Andrzejewski, Wilson & Henry 2013, s. 166). Enligt enkätsvaren vill de vuxna 

kvällskurseleverna sträva mot skicklighet och förståelse. Eftersom självförverkligande är det 

största motivet att delta i klassen är processen antagligen viktigare än produkten. De är inte 

intresserade av att tävla vem som är den bästa i klassen utan hurdan deras personliga 

utveckling i dans är. Därför är främjandet av mål att bemästra lämpligt i undervisning av 

vuxna elever. Det betyder att pedagogen kan tänka på att i undervisningen koncentrera på 

gruppen som helhet genom att undvika att ge individuell och detaljerad feedback. Pedagogen 

borde även undvika att ha fokus på perfektion och minska möjligheten för eventuell tävling i 

gruppen (Andrzejewski, Wilson & Henry 2013, s. 166). Denna undervisningsmetod minskar 

möjligheten för att bli motiverad av yttre, kontrollerade skäl som kan ha nackdelar i psykisk 

hälsa.  

 Undervisningstekniken med direkt instruktion betyder att pedagogen leder och styr 

inlärningssituation på alla olika sätt. Däremot syftar undervisningstekniken där pedagogen 

kommunicerar med eleven utifrån elevens kreativitet till att pedagogernas del i undervisning 

är att utmana elevernas kreativitet med att ge premiss eller fråga frågor (Kassing & Jay 2003 

se Amado et al. 2016, s. 5). Kreativitet och självförverkligandet är enligt min mening nära 

relaterade. Så som i föregående undervisningstips har möjligheten av autonomi i klassen 

positiva effekter på utveckling av inre motivation. Att jobba med kreativitet i klassen ökar 

elevernas autonomi eftersom då kan de uttrycka sig mer fritt än i satta övningar. Enligt 

undersökningen minskar denna slags didaktik inre motivationen men ökar lite identifierad 

motivation och icke-motivation (Amado et al. 2016, s. 9). Anledning till detta är att denna  

 



  

 31 

undervisningsteknik orsakar betänklighet och obehag hos eleverna och de är rädda för 

bedömning av andra elever i klassen (Amado et al. 2016, s. 11). Det antas att användningen 

av denna teknik under längre perioder skulle öka elevernas kompetens och att förstå 

användbarheten av kreativ dans i olika delar av livet (Amado et al. 2016, s. 13). Det kan i sin 

tur leda till ökad inre motivation. Denna undervisningsteknik är användbar i improvisatoriska 

övningar som handlar mycket om kreativitet. I improvisationen får eleven möjligheten att 

använda sin kunskap och utveckla sina egna rörelsemönster som hjälper dem att utvecklas i 

dans. Improvisationsövningar kan vara hur rörliga i rummet som helst där de kan arbeta 

fysiskt.  

Enligt undersökningen är undervisningstekniken med direkt instruktion effektiv när 

det gäller motivation av eleverna i de inledande stadierna, eftersom det tillåter eleverna att  

visa större kompetens och säkerhet vid genomförandet av aktiviteterna genom repetition 

(Amado et al. 2016, s. 12). Den inre motivationen upplevs också som hög (Runco 2008; 

Sanchez-Ruiz et al. 2011 se Amado et al. 2016, s. 11). När eleven är nybörjare, måste 

pedagogen använda denna undervisningsteknik för att visa och lära ut grundläggande 

kunskaper oavsett om det är balett, improvisation eller jazzdans. Danspedagogen är experten i 

kursen och därför är metoden också användbar i undervisning av teknikövningar eftersom 

man behöver också se hur rörelsen görs på rätt sätt för att kunna utvecklas. 

Motivationsmässigt fungerar tekniken bra på en nybörjarnivå men om den används också på 

en avancerad nivå skulle elevernas autonomi minska och följaktligen tappar den inre 

motivationen. Således är denna teknik nyttig att använda i nybörjarkurser och i danstekniska 

övningar. Ju mer avancerade eleverna är, desto mer medvetna val av undersökningstekniker 

behövs. 

 

3.1.3.1 Sammanfattning och resultat av teorin 

Sammanfattningsvis, att öka möjligheten för flow och kreativitet i den egna undervisningen 

samt främja mål att bemästra hos eleverna och att undervisa med direkta instruktioner främjar 

inre motivation och är således lämpliga metoder i undervisning för vuxna. De ovanstående 

undervisningsmetoderna och -teknikerna skapar en teori för danspedagoger för att gynna 

vuxna elevers motivation. Genom att använda dessa metoder och tekniker kan undervisningen 

bli lämpad för deras intresse och vilja och således motivera målgruppen att engagera sig  
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långsiktigt i aktiviteten. Då ökas inre motivationen och detta har alltså en positiv effekt på 

deras psykiska hälsa.  

 

3.1.4 Reflektion kring tillvägagångssätt 

I detta avsnitt diskuteras det hur valet av metoder och urvalet av undersökningsgrupp kan ha 

påverkat studiens resultat.  

Först och främst tycker jag att grundad teori som analysmodell i kombination med 

enkät som datainsamlingsmetod har fungerat bra tillsammans. Jag ville få svar från många 

personer vilket gjorde att användning av enkäten kändes bättre än att göra en mer kvalitativ 

intervju. På grund av en begränsad målgrupp som är tillgänglig bara efter skolan var också en 

anledning varför jag valde enkäten. Det sparade tid helt enkelt. Om antal respondenter hade 

varit mindre, skulle jag inte ha fått en tillräckligt bred förståelse av målgruppens motivation 

som kollektiv. Jag skulle ha önskat att ha lite större antal respondenter. Även om det skulle ha  

funnits fler respondenter tror jag inte att resultaten skulle ha förändrats drastiskt. Analysering 

av resultaten med ansats i GT var ett lämpligt sätt att hitta motivationsfaktorer och 

följaktligen hitta en teori tillsammans med resultaten av påståenden. Eftersom enkäten var 

uppdelad i två delar och påståendena inte gick att analysera på samma sätt som de öppna 

frågorna orsakade det problem i hur jag kvalitativt kunde analysera svaren. Den andra delen 

behövde analyseras kvantitativt. Jag ville ha med denna del i enkäten för att kunna få 

precisare information speciellt av yttre motivation och dess regleringar. De är svåra att tolka 

rätt direkt från deras egna skrivna texter. Därför är denna del lämplig för undersökningen fast 

det inte går att analyseras med ansats i GT. Huvudsaken är att diagrammet ger mig svar till 

min forskningsfråga.   

Undersökningsgruppen var en nybörjargrupp i balett. Den valdes på grund av 

tidsbegränsningar, antal deltagare och att jag gjorde pilotundersökningen på en annan grupp 

som också hade ett lämpligt antal deltagare. Pilotundersökningsgruppen var en 

nybörjare/fortsättning grupp i modern och nutida dans. Eftersom jag märkte att 

påståendedelen förstods fel, började jag inte ens analysera svaren med ansats i GT. När svaren 

av öppna frågor från båda grupperna jämfördes med varandra såg jag samma element i deras 

svar. Det finns dock ett par olikheter. Respondenterna i modern och nutida dans skriver mer 

om känslan som de får från dansen och kopplar den oftast till främjandet av psykiskt 

välmående. En stor skillnad mellan de här grupperna är att fysisk utveckling nämns väldigt 

lite i pilotstudien i jämförelse med den riktiga studien där den fysiska utvecklingen var ett av  
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de vanligaste svaren och därigenom en av de vanligaste motivationsfaktorerna. Det verkar 

som att eleverna i modern och nutida dans kommer mestadels till kursen för att koppla av och 

njuta av en härlig känsla i kroppen. Om gruppen i modern och nutida dans var min 

undersökningsgrupp skulle resultaten av undersökningen ha varit annorlunda.  

Denna studie studerar en viss grupp av vuxna danselevers motivation. Resultaten kan 

varken representera hela populationens motivation i Kom och Dansa! eller denna målgrupp i 

hela Sverige. Studien ger dock en valid bild av målgruppens motivation som kan användas 

som en relevant modell i didaktik av vuxna danselever.  

 

3.2 Sammanfattning 
Utgångspunkten för denna studie var att ta reda på vilka faktorer motiverar vuxna 

kvällskurselever att delta i danskursen och utforska om de är mer inre eller yttre motiverade.  

Motivationsfaktorer som kom fram från enkätsvaren var: Nöje, Utveckling i dans, Främjandet 

av psykiskt välmående, Fysisk utveckling, Annan aktivitet, Annan träningsform, Avgift, 

Nyfikenhet, Kognitiv utveckling, Utmaning, Estetik, Annorlunda upplevelse av dansklass, 

Social interaktion, Förebyggande av smärta och Förebyggande av skador. 6 av dessa 15 olika 

faktorer skapar den övergripande motivationsfaktorn Självförverkligande som användes i 

skapandet av teorin. Analysering av motivationsfaktorer och respondenternas val av 

påståenden som undersökte deras inre och yttre motivation resulterar att vuxna 

kvällskurselever är mer inre än yttre motiverade i danskursen. Dessa resultat ledde till en teori 

att danspedagogen bör skapa klassen så att det finns möjligheter för eleven att välja sitt fokus 

på utveckling och förverkliga sig själv på det önskade sättet och använda 

undervisningsmetoder som upprätthåller inre motivationen eftersom enligt föregående 

undersökningar finns det massor av fördelar i den. Även om deras motivation är mer inre, kan 

deras motivation också bestå av yttre motiverade aspekter. Främjandet och underhållet av inre 

motivationen i dans är viktigt för att de vuxna deltar i kursen mest av inre motiverade skäl.
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Bilaga 1 Missivbrev 
 

Motivation i dans – Intrinsic eller extrinsic? 

Jag blev väldigt intresserad av motivation när jag läste en forskningsartikel om motivation hos 

unga dansare och musiker. När jag valde att undersöka motivationen för mitt självständiga 

arbete, visste jag direkt att jag vill veta mera om motivation hos vuxna Kom och Dansa! –

elever, dvs. er! I denna studie undersöks vilka faktorer motiverar vuxna elever att delta i 

danskurser och om motivationen uppstår utifrån (extrinsic) eller inifrån (intrinsic). Genom att 

besvara på detta enkätformulär hjälper du mig att få information om dina mål och din 

motivation tillsammans med alla andra respondenter. Resultaten ger användbar information 

till pedagogerna för att utveckla deras klasser utifrån era mål och motiv.  

 

Jag heter Amanda Pylkkänen och jag studerar danspedagogik vid Stockholms Konstnärliga 

Högskola, Dans och Cirkushögskolan (DOCH). Som sagt, håller jag på med mitt 

självständiga arbete som handlar om motivation hos Kom och Dansa! –elever. 

Undersökningen, som du deltar i, kommer att ge resultat till min uppsats. 

 

Ditt deltagande är frivilligt och du kommer att vara fullständigt anonym. Dina svar i 

enkätformuläret kommer enbart hanteras av mig och du kommer inte att vara igenkännbar i 

resultatet. Jag önskar att du vill delta i undersökningen och hjälpa mig att undersöka ämnet 

med dina svar. Du är varmt välkommen att kontakta mig om det finns några frågor angående 

undersökningen. 

 

Stort tack för ditt deltagande! 

Stockholm i mars 2018 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Amanda Pylkkänen 

Dans och Cirkushögskolan, Kandidatprogrammet i danspedagogik 

E-postadress: amanda.pylkkanen@student.uniarts.se  

Telefonnummer: XXXXXXXXXXXXX  
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Bilaga 2 Frågeformulär för enkätundersökning 
 

Ålder  _____________ 

 
DEL 1 

1. Vilka var de främsta anledningarna till att anmäla dig till denna kurs? 
       

 

 

 

 

 

 

2. Vilka mål har du på kursen? Skriv anledningen till dina mål. 
     

Exempel: 

 

Målet:         Anledningen: 

Bättre fysisk kondition – jag vill må och orka bättre 

 

 

 

 

 

 
DEL 2 

Välj ut alla de påståenden som du tycker passar in på dig. Rita en cirkel runt dina val. 

 

 

1. Jag upplever glädje och tillfredsställelse när jag lär mig nya saker. 

 

 

2. Blir jag ombedd att göra någon rörelse som gör ont så väljer jag att göra den ändå. Jag 

måste göra allt så som läraren säger eftersom jag inte vill att läraren tror att jag är lat. 
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3. Fast jag inte tycker om något i klassen, gör jag den ändå eftersom jag vet att det gör mig en 

bättre dansare.  

 

4. Jag dansar för det tillfredställelsen jag känner när jag är i processen med att lära mig svåra 

rörelser eller danskombinationer. 

 

 

5. Jag tycker inte om att dansa.  

 

 

6. Jag kommer till dansklassen eftersom annars känner jag mig skyldig. Jag vill inte att 

läraren tror att jag inte bryr mig eller att jag inte tycker om hens klass.  

 

 

7. Jag dansar för de känslor jag upplever när jag får berätta och dela ut mina upplevelser till 

andra i klassen.  

 

 

8. Jag dansar för det nöje jag upplever när jag fattar något nytt i klassen. 

 

 

9. Jag kommer till dansklassen för att jag vill hitta en vän/partner.  

 

 

10. Jag tycker om att dansa för att det känns härligt i kroppen.  

 

 

11. Jag dansar för att jag är rädd för att min kondition blir sämre.  

 

 

12.  Jag dansar för att jag vet att dans har en positiv effekt på mitt välbefinnande. 
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13. Jag bryr mig inte om jag lär mig något eller inte under kursen.  

 

 

14. Jag dansar för det nöje jag upplever medan jag överträffar mig själv i något som har varit 

svårt för mig.  

 

 

 

Tack för dina svar! 

 

 

 


