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Abstract 

Den förändrade kunskapssynen ställer nya och högre krav på lärares bedömning av 

elevers prestationer. Kriterier som karaktäriseras av beteende i form av närvaro eller 

att göra sitt bästa inryms således inte i skolämnets kunskapskrav för Idrott och hälsa 

eftersom de inte går att legitimeras som varken kunskap eller prestation. Dock visar 

forskning att elever har svårt att uppfatta relevanta kriterier för ämnet. Studier visar på 

att elever värderar beteendemässiga egenskaper framför de idrottsliga förmågorna, 

vilket direkt strider emot vad forskare och styrdokument anger som giltiga kriterier. 

Som konsekvens av detta problem betonar forskare vikten av att idrottslärare måste 

redogöra för lektionens lärobjekt för att reducera felaktiga uppfattningar hos elever. 

Studiens syfte var därmed att genom observationer undersöka vilka lärobjekt som 

kommuniceras explicit av lärare i undervisningen. Ett delsyfte var även att med 

kompletterande intervjuer jämföra resultatet med vad lärarna uppfattade som 

betydelsefullt att kommunicera. Studiens resultat omfattades av fem legitimerade 

lärare i Idrott och hälsa. 

Resultatet visade bland annat att tre av fem lärare explicit kommunicerade lärobjekt i 

undervisningen. Resultatet visade även att de lärare som ej kommunicerade lärobjekt i 

undervisningen endast kommunicerade lektionens innehåll, samt vikten av att förhålla 

sig till aktiviteternas regler och ett gott uppförande. 

Slutsatser från resultatet var att de lärare som nämnde betydelsen av att kommunicera 

prestationsbunden feedback även explicit kommunicerade lärobjekt i undervisningen. 

 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till de lärare som ställt upp på att medverka i studien. Genom 

att de bjöd in till sina klassrum och ålagt av sin tid har studiens syfte varit möjligt att 

genomföra. 

Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Lars, som under studiens gång varit 

tillgänglig för rådgivning och struktur. 

Jakob vill även rikta ett tack till sin fru som under studiens process blev mamma och 

därmed i vissa stunder fick finna sig i situationer av en frånvarande make. 

 

Nyckelord: lärobjekt, explicit kommunikation, läroplansteori, hermeneutik 
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1. Introduktion 
Engström (2004) hävdar att det uppstått en paradox i att vi strävar allt mer efter att 

minska sitt fysiska behov både i hemmet och på arbetet, trots faktumet att samhället 

samlar allt större kunskaper om den fysiska aktivitetens betydelse för hälsan. Av 

denna utveckling har idrottsundervisningen, ur ett historiskt perspektiv, trots det fått 

allt mindre utrymme i skolan, dock med viss uppgång sedan mitten av 1990-talet. 

(Engström, ibid; Thedin Jakobsson, 2005) Engström (ibid) betonar också att ämnet 

inte endast ger fördelaktiga vinster för den fysiska hälsan, utan ger även betydande 

kunskaper om hur eleven ska sköta och träna sin kropp på bästa sätt.  

Stråhlman (2001) skriver att att termen “livslångt lärande” spelar en stor roll för 

elevens förmåga att bygga vidare sina kunskaper på. 

 
“Kunskap om idrott - hälsa - fritid har och kommer i framtiden att få allt större 

betydelse för samhällsplanering, skolundervisningen och idrottsrörelsens uppgifter 

samt inte minst för den idrottande individen.“ (Stråhlman, 2001, s 59) 

 

Således hävdar Stråhlman (2001) att all utbildning bör syfta till att vara 

kunskapsbildande. Den pedagogiska strukturen förändras genom att gå från 

kunskapsförmedlande till kunskapsbildande. Det handlar så till vida inte om 

kunskapsförmedling - att endast lära in eller att lära ut. Kunskapsbildning innebär 

istället att betona ett medvetande om hur kunskap bildas och utvecklas för att 

säkerhetsställa kvalité i lärandet.  

 Ekberg (2009) antyder i sin avhandling att ämnet historiskt sett har ändrat 

karaktär från att ursprungligen främst syftat till fysisk övning, till att idag vara ett 

bildningsämne likt de andra skolämnena. Skolämnenas kursplaner har successivt 

styrts mot allt mer definierade kunskaps- och målrelaterade kriterier som anger vad 

som skall uppfyllas för att uppnå ett visst betyg. Dock påpekar Ekberg (ibid.) att 

konsekvensen av en målstyrd läroplan och decentraliseringen av skolan renderat i 

stora tolkningsmöjligheter i val av innehåll och metodik för undervisningen.  

 I den nuvarande kursplanen för Idrott och hälsa anger Skolverket (2011) att 

ämnet ska syfta till att elever utvecklar allsidiga rörelseförmågor, intresse för fysisk 

aktivitet och vistelse i naturen. Vidare sammanfattas de förmågor som eleven ska 

utveckla genom undervisningen; 
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• “röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,  

• planera, genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika 

synsätt på rörelse, hälsa och livsstil. 

• genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och 

miljöer, och förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land 

och i vatten.” (Skolverket, 2011, s.40)  

 

Jönsson (2013) menar att synen på kunskap också har förändrats. Således är det 

elevens kvalité - hur väl, som skall bedömas och värderas - inte kvantitet i hur långt, 

hur mycket, hur högt, etc. Jönsson (ibid.) skriver att värderingen av kvalité ställer helt 

andra, och högre, krav på lärarens bedömnings- och värderingsförmåga, jämfört med 

det tidigare relativa betygssystemet där elevprestationer kunde ställas emot varandra.  

Trots fler definierade kriterier och kunskapskrav, visar forskning (Redelius, 2008, 

2014; Redelius och Hay, 2014; Larsson, 2008, 2014; Larsson, Annerstedt, Barker, 

Karlefors, Quennerstedt, Redelius och Öhman, 2011, 2014; Lindahl) att elever har 

svårigheter att definiera relevanta kriterier inom ämnet Idrott och hälsa, utifrån 

kursplanens angivna kunskapskrav. Dessutom redogör forskare även för att lärare 

nämner irrelevanta kriterier i förhållande till kursplanen när de motiverar lärandemål, 

bedömning och betyg. (Ekberg, 2009; Eriksson et. al, 2003; Larsson et. al 2011; 

Meckbach, 2004; Thedin Jakobsson, 2005) 

 All empiri ur den presenterade forskningen är insamlad genom intervjuer eller 

enkätundersökningar, bortsett från Ekbergs (2009) avhandling som samlat empiri 

genom videoinspelningar. Således ämnar forskning att redovisa lärares och elevers 

egna uppfattningar om ämnet. Enligt Kylén (2004) kan enkäter, läsning och intervjuer 

endast samla information om uppfattningar av det som varit eller den tid som 

kommer. Observation är den mest grundläggande metoden för att beskriva det som 

sker i stunden. Utifrån tidigare forskningsöversikt har ett vidare forskningsområde 

identifierats genom att undersöka lärares explicita kommunikation av lärobjekt.  

Vad som definierar ett lärobjekt enligt Ekberg (2009, s 18.) är avgränsade objekt för 

lärande - vad eleven ska lära sig. Lärobjektet är det egentliga innehållet - vad läraren 

anser är “giltig kunskap att förmedla.” Det kan antingen vara en specifik förmåga, 

kunskapsområde eller ha en mer generell karaktär.  

Således kan lärobjekt inom kontexten för Idrott och hälsa exemplifieras som 

koordination, styrka, kondition eller fysisk hälsa utifrån Graffman-Sahlberg (2015) 

och Ekbergs (2009) studier kring lärobjekt i Idrott och hälsa-undervisningen.  
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Redelius och Hay (2014) resonerar kring vidare forskningsområde i sin studie och 

skriver att det vore intressant att genom observationer undersöka olika lärares jobb 

kring genomgång av betygskriterier och formativ bedömning. Som redan nämnts, 

tyder tidigare forskning på att elever har svårt att uppfatta relevanta lärobjekt, 

betygskriterier och bedömningsaspekter i praktiken, vilket väckte vårt intresse att 

undersöka vad lärare explicit kommunicerar i sin undervisning.  

Nationalencyklopedin (2016) definierar begreppet explicit som en direkt uttalad 

ståndpunkt. Motsats är begreppet implicit vilket definieras som en tanke som inte 

utsägs (ibid.) 

 Vad som explicit kommuniceras i undervisningen avser, i studiens fall, så till 

vida all uttrycklig överföring av information från läraren till eleverna - således inte 

eventuell dold eller underliggande information. 

Dessutom fann vi det intressant att undersöka vilket samband lärarens explicita 

kommunikation i undervisningen har med vad läraren själv anser vara av betydelse att 

kommunicera. 

 

2. Syfte och frågeställningar 
Syfte 

Studiens syfte var att undersöka vilka lärobjekt lärare i idrott och hälsa explicit 

kommunicerar till sina elever i undervisningen. Ett delsyfte var även att undersöka 

samband mellan lärares explicita kommunikation i förhållande till deras egna 

uppfattningar av betydelsefull kommunikation. 

 

Frågeställningar 

• Vilka lärobjekt kommuniceras explicit av lärare i undervisningen? 

• Hur är sambandet mellan lärares uppfattningar av betydelsefull 

kommunikation i undervisningen i förhållande till lärobjekt som explicit 

kommuniceras i undervisningen? 
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3. Forskningsbakgrund 
3.1 Elevers förståelse för lärobjekt och bedömning i idrottsundervisningen 

I bedömningsstödet för Idrott och hälsa klargör Skolverket (2012) att kriterier som 

närvaro, inställning och personlighet rimmar illa med ett målrelaterat betygssystem. 

Forskning visar att elever har oklara uppfattningar om de kunskaps- och 

färdighetsbaserade förmågorna i Idrott och hälsa. Redelius (2008) intervjubaserade 

forskning visade att elever har felaktiga uppfattningar om vad som faktiskt bör ge ett 

högt betyg i ämnet Idrott och hälsa. Flera faktorer redovisades som högre värderade 

än idrottslig förmåga enligt elever, utan att de egentligen har något med bedömningen 

i sig att göra. Exempel på dessa var utsagor gällande närvaro och inställning. 

Redelius (2012) betonar att närvaro, deltagande eller aktivitet inte i sig självt kan 

värderas rent bedömningsmässigt. 

 Larssons (2008) slutsats i sin studie om elevers uppfattningar om idrottsämnet 

är att dess kunskaps- och lärobjekt måste klarläggas för eleverna för att reducera 

felaktiga uppfattningar som att visa god vilja, pröva, eller att delta, vilket 

elevutsagorna även i hans studie tenderade att hamna i.  

 Lindahls (2014) slutsats i sin studie kring elevers uppfattning av 

betygskriterierna i ämnet Idrott och hälsa är att elever anser sig uppfatta 

kunskapskraven i teorin, men har svårt att förstå dem i praktiken. Resultat visade att 

elever hade svårt att förstå betygskriterier och vad som krävdes för att uppnå dem. 

Om läraren presenterar kunskapskraven och även illustrerar vad de innebär i praktiken 

ansåg Lindahl (ibid.) att eleverna fick en tydligare förståelse för kravens innebörd. 

Studien visar även att elever anser att; elevens individuella utveckling, att göra sitt 

bästa, bra närvaro och att vara positiva på lektionerna är viktiga aspekter för högt 

betyg i ämnet.  

 Redelius och Hays (2014) forskning visar att majoriteten av elevernas svar på 

frågan om vad som anses viktigt inom Idrott och hälsa, fokuserar på attityd- och 

beteendemässiga egenskaper, i jämförelse med ämnesspecifika kunskaper och fysiska 

egenskaper.  

Nästan identiska resultat visar även Larssons et al. (2011) intervjustudie med elever 

där de angav rätt inställning och attityd, samt att kämpa och göra sitt bästa som de 

viktigaste aspekterna i ämnet Idrott och hälsa. 
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 Lärande tycks dock inte vara något vedertaget begrepp hos elever i ämnet 

Idrott och hälsa, enligt Larsson (2014). Han utvecklar sitt resonemang utifrån sin 

forskning och hävdar att ämnet tycks ha en särskild uppfattning hos elever, jämfört 

med andra skolämnen. Det anses inte lika viktigt som andra skolämnen, trots att det 

anses som det roligaste. Elever angav dessutom de idrottsliga aktiviteterna som själva 

målet med undervisningen, vilket motsäger vad kursplanen antyder - att aktiviteterna 

(innehållet) är medel för att uppnå målen; de kunskaps- och färdighetsmässiga 

kvalitéerna. 

 

3.2 Lärares uppfattningar om kommunikation, lärobjekt och bedömning i 

idrottsundervisningen  

I Eriksson och Holms (2014) intervjustudie med åtta idrottslärare, framkom resultat 

av att lärare uppfattar kontinuerlig feedback som centralt för elevernas 

vidareutveckling. En annan uppfattning hos lärarna visade att kommunikation genom 

feedback stärker relationerna, ökar meningsfullheten och skapar en positiv stämning 

för undervisningen. Vidare påpekar lärarna i studien att den individuella feedbacken - 

enskilda samtal med eleverna, skapar tydligast återkoppling. Lärare uppfattar att 

elever med denna metod blir mer engagerade och uppskattande.  

 I Larssons et. al (2011) intervjustudie i fråga om vad idrottslärare baserar sin 

grund för bedömning, angav de kriterierna; lärandemål, visa intresse, attityd, samt att 

vara fysiskt aktiv som de mest centrala aspekterna. Vad lärarna således angav som 

kunskapsmål i ämnet, skiljde sig åt mot vad de faktiskt betonar som viktigt att 

betygsätta. I studien framgick att kunskapsmål inte betraktades som det mest 

väsentliga som underlag för bedömning och undervisning, vilket genererar ett 

uppenbart hål mellan läroplanens kriterier i förhållande till vad som faktiskt sker i 

praktiken. 

 I Meckbachs (2004) intervjustudie med idrottslärare om vilka mål 

idrottsundervisningen hade, framgick tre framträdande kategorier; låta elever pröva 

på olika aktiviteter, att elever ska uppleva ämnet som roligt, samt att syfta till en 

hälsofrämjande livsstil. Noteringen av rörelsekvalitéer saknades således när de 

reflekterade över idrottsaktiviteter. 

I Erikssons et. al (2003) studie framkom resultat av att idrottslärarna angav social 

förmåga som en av de viktigaste kriterierna för ett högre betyg i idrottsämnet. Detta 

problematiserar Eriksson et al. (ibid) eftersom det inte står uttalat i styrdokumenten. 
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Författarna (ibid) frågar sig om Idrott och hälsa är det enda skolämne där social 

förmåga värderas som underlag för betyg. I studien framkom även att lärare ofta 

använder uttryck som kom igen, jobba, kört hårt, bra jobbat. I analysen av detta 

resultat anser Eriksson et al. (ibid) att det främsta hälsoinriktade fokuset ligger på 

vikten av att röra på sig - aktiviteten och nyttan. Mindre framträdande i 

undervisningen var teknik och regler i bollsporterna, medan vad som tämligen 

saknades helt, utifrån styrdokumentens angivna riktlinjer, var kunskapsutveckling 

genom reflektion, samtal och dialog. 

 I Thedin Jakobssons (2005) intervjustudie med idrottslärare framkom en 

genomgående uppfattning om att kriterierna för ett godkänt endast innefattar att 

eleven är ombytt, deltar någorlunda aktivt, samt är närvarande. Inga krav ställdes 

sålunda på elevens färdigheter, vilket innebär hur eleverna utför själva aktiviteterna. 

 I Ekbergs (2009) avhandling genomfördes videoobservationer av sex 

idrottslärare för årskurs 9 under totalt 20 lektionstillfällen. Syftet med studien var att 

studera vad som är kunskap värd att förmedla i ämnet idrott och hälsa. Resultatet 

visade att rörelseformer framträdde starkast under observationerna, fokuserat på 

regelstyrning inom diverse föreningsidrotter. Lektionsinnehållet hade oftast låg grad 

av förståelse. Texter eller media användes sparsamt som medel för fördjupad 

förståelse. Begreppet hälsa framträdde inte heller med tydlighet under de observerade 

lektionerna. 

 

3.3 Forskning och litteratur om lärobjekt, bedömning och kommunikation i 

idrottsundervisningen 

I de senaste läroplanerna, med start från Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994), 

har det skett en förändrad kunskapssyn. Jönsson (2013) förklarar och jämför med det 

normbaserade betygssystemet, som tidigare läroplaner baserades på. Det resulterade i 

att lärare värderade och jämförde elevernas prestationer i förhållande till andra elevers 

prestationer. Således värderades elevers prestationer inte på angivna krav eller 

riktlinjer om en viss nivå om kunskap eller färdigheter. Det nuvarande målrelaterade 

betygsystemet syftar istället till att tolka och värdera elevers prestationer i förhållande 

till kunskapskrav för att avgöra prestationsnivån.  

Kursplanens redogörelse för kunskapskraven inom området rörelse för årskurs 9 

redovisas nedan. Den fetstilta texten inom parantes är tillagd för att visa 

progressionen för de olika betygsnivåerna E-C-A; 
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“Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika 

miljöer och varierar och anpassar sina rörelser (till viss del, relativt väl, väl) till 

aktiviteten och sammanhanget. I danser och rörelse- och träningsprogram till musik 

anpassar eleven (till viss del, relativt väl, väl) sina rörelser till takt, rytm och 

sammanhang. Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.” 

(Skolverket, 2011, s. 52) 

 

Kunskapssynen ställer nya krav på bedömningen. Idrottslärares uppgift innebär att 

definiera vad i en rörelse som är mer eller mindre kvalitativ och komplex, istället för 

att likställa ett angivet mått-resultat - vilket inte säger något om rörelsekvalitén. För 

läraren handlar det om att göra det väsentliga bedömbart och att inte göra det enkelt 

mätbara till det väsentliga - således innebär det att tolka och beskriva kvalitén av 

elevers prestationer. Läraren ska bedöma hur bra elevernas prestationer är - inte hur 

mycket, hur långt, eller hur snabbt de presterar. (Jönsson, 2013) 

 För att läraren ska få eleven att ta sig mot ett mål, krävs formativ bedömning. 

Denna typ av bedömning innebär att läraren tar reda på vart eleven befinner sig i 

relation till målet och använder informationen för att hjälpa eleven att ta sig dit. 

Bedömningen sker i en process med hjälp av frågorna; Vart ska eleven? Var befinner 

sig eleven i förhållande till målet? Hur ska eleven göra för att komma vidare till 

målet? (Jönsson, ibid.) 

 Lundahl (2011) redogör för två former av bedömning. Den bedömning som 

sammanställer elevens resultat eller prestation kallas för summativ. Den används 

oftast för att se hur väl eleven svarat upp mot de angivna kriterierna för kursplanen. 

Således syftar den summativa bedömningen till bedömning av lärande, medan den 

formativa bedömningen skapar bedömning för lärande. Enligt Jönsson (2013) bör 

dessa två bedömningsformer inte skilja sig åt. Vikten bör ligga på är att det som 

skapas efter (den summativa) bedömningen används som underlag till progression 

(den formativa.) 

Ett annat förekommande begrepp inom området bedömning är feedback. Schmidt och 

Wrisberg (2001, s.210) definierar det som; “den information som finns tillgänglig 

som ett resultat av rörelsen (och återförs till utövaren)”. 

 Enligt Annerstedt (2007) är det inte tillräckligt att som idrottslärare organisera 

och kontrollera att klassen är aktiva och uppför sig. Han hävdar att detta är ett vanligt 

förekommande problem, särskilt bland idrottslärarstudenter. Det centrala för läraren 
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bör vara förmågan att observera och analysera vad som händer under lektionerna. 

Nyckeln till elevernas utveckling och lärande är således att observera, tolka och ge 

respons i form av feedback.  

 Annerstedt (ibid.) redogör även för distinktionen mellan beteende- och 

prestationsfeedback. Beteendefeedback innebär att skapa ett gott uppförande eller 

tillrättavisande av elevers beteende, medan prestationsfeedback handlar om 

förbättring av elevers utföranden. Beteendefeedback skapar således inga 

förutsättningar för utveckling av motoriska färdigheter, vilket prestationsfeedback 

syftar till. Vidare benämns tre punkter som lärare bör reflektera över innan ett 

iakttagande av elevers rörelseutförande sker; 1) Undervisningens syfte bör avgöra vad 

som skall iakttagas - ju tydligare och mer slutet förmedlingssyfte, desto lättare att 

bestämma normvärdet. 2) Att som lärare ha tillräckligt med kunskap och erfarenhet 

för att iaktta det som skall iakttagas - för att ge relevant feedback gäller det inte bara 

att veta att, utan även veta hur. 3) Att veta vilken position, del av rörelsen som skall 

iakttagas och vilka hjälpmedel som väljs. 

 Öhman och Tolgfors (2016) beskriver i sin studie hur klassrummet kan byggas 

upp för att skapa förutsättningar för en bedömning för lärande. Genom att räkna in de 

faktorer som spelar roll i ett klassrum har de undersökt vad som kan göras för att 

skapa en klassrumskonstellation som bidrar till den formativa bedömningen. Av 

resultatet skapades tre olika förhållningssätt som kan användas vid just formativ 

bedömning, där rollerna för lärare, elev och synen på kunskap presenteras. De tre 

olika modellerna som uppkom genom studien presenteras kortfattat nedan; 

1) Läraren ses som en tränare som ger en autentisk bedömning, eleven fattar egna 

beslut och innehållet i undervisningen beskrivs som flexibel. 2) Läraren ger eleverna 

kunskapsinnehållet, eleven kan liknas vid en resultatinriktad kund som anpassar sig 

efter pedagogens guidning och innehållet är hämtat direkt ur kunskapskraven. 3) 

Läraren ses som en moderator med fokus på det kollektiva, eleverna använder sig av 

varandra som resurser där de antingen ställer sig med eller emot pedagogens riktlinjer 

och ämnesinnehållet är under konstant förhandling, då eleverna kan motsätta sig de 

ideer kring upplägget som läraren presenterar. 

 I Palms (2014) studie undersöktes hur formativ bedömning yttrar sig och 

presenteras i undervisningen. Resultatet visar på svårigheter kring att skapa 

användningsbar litteratur som stödjer formativ bedömning i ämnet Idrott och hälsa 
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samt att inga indikationer ges om att elever kan få tillgång till bedömning för lärande 

som de själva har möjlighet att styra över.  

 Graffman-Sahlbergs (2015) licentiatavhandling handlar om att utveckla 

elevers förståelse av lärobjektet kondition och dess betydelse för hälsan. Hon ansåg 

det av betydelse att tydliggöra såväl lärobjekt, kunskapskrav som arbetsformer som 

viktiga aspekter för ett framgångsrikt resultat i idrott och hälsa-undervisningen. 

Graffman-Sahlberg (ibid.) menar att idrottslärare behöver granska sitt 

utbildningsuppdrag och forma metoder och modeller som gör det möjligt för elever 

att uppnå styrdokumentens riktlinjer. Hon hävdar att det är lärarens ansvar att utforma 

en undervisning som gör det möjligt för eleverna att nå kunskapskraven och 

understryker även också lärarens ansvar “att utforma undervisningen så att eleverna 

inspireras och upplever en progression oavsett elevens tidigare erfarenheter och 

kunskapsnivå.” (2015, s.61) 

 

4. Teoretisk referensram 
Läroplansteori 

Studien syftar till att undersöka lärares explicita kommunikation i undervisningen. 

Därför hamnar forskningskontexten kring läroplansteorin, med fördjupning inom 

realiseringsarenan (Linde, 2012). 

I läroplansteorin anges tre olika arenor; formulerings-, transformerings- och 

realiseringsarenan. En central aspekt för läroplansteorin enligt Lundgren (1979) är 

vilket innehåll som väljs ut och hur det organiseras i undervisningen. Linde (2012) 

beskriver att själva verkställandet av undervisningen behandlas inom 

realiseringsarenan. I centrum står kommunikationen och aktiviteten i klassrummet. 

Studien anknyter således till läroplansteorin då den syftar till att besvara frågor om 

vilka lärobjekt som kommuniceras i undervisningens genomförande och organisation, 

mot bakgrund av kursplanens angivna riktlinjer.  

 Linde (ibid.) skriver att formuleringsarenan innebär det faktiska innehållet i 

läroplanen - såväl motivering av urval, samt hur det presenteras. Stoff presenteras 

som förmedlad information taget ur ett större urval av kunskap, som presenteras i 

läroplanen. Innehållet är vad lärare skall ha med i sin undervisning och motivera sitt 

arbete med. Staten är högst delaktig i stadiet kring formuleringsarenan då de 

formulerar vilket stoff som ska presenteras i läroplanen.  
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 Enligt Linde (ibid.) är staten även delaktiga i transformeringen av läroplanen 

genom att vara huvudman för lärarutbildningen, arrangerar fortbildning och kurser, 

samt genomför inspektioner och utvärderingar av skolor.  Transformeringen av 

läroplanen innebär inte att det som står formulerat i läroplanen ensamt skall vara det 

som utspelar sig i undervisningssituationen, utan varje undervisningsförlopp påverkas 

genom lärarens tolkningar samt elevers uppfattning av det ämnesstoff som premieras i 

undervisningen. Det är därmed den enskilde lärarens uppgift att tolka det innehåll som 

läroplanen förmedlar. 

 Vidare utvecklar Linde (ibid.) att realiseringsarenan består av de händelser 

som utspelar sig i klassrummet. I denna kontext blir lärarna huvudaktörer då de 

genom transformeringen av läroplanen samt utformande av uppgifter skapar 

förutsättningar för eleverna genom läroplanens realisering. Realiseringen av 

läroplanen ser till vad som faktiskt verkställs i klassrumssituationen. De centrala 

aspekterna är framför allt kommunikationen och aktiviteten i klassrummet. 

Klassrumsspråket leds och struktureras upp av läraren, som oftast kommunicerar 

genom frågor, svar och reaktioner på svar med sina elever. Genom att läraren leder 

klassrummet och vilka frågor som ställs får hen stort inflytande sett till urval av 

innehåll i undervisningen. En så kallad styrgrupp kan inom realiseringsarenan 

användas för att se till om klassens individer generellt sett fått tillräckligt med 

information inom det aktuella arbetsområdet/momentet för att kunna gå vidare till 

nästa. En styrgrupp är inte de individer som arbetar mest effektivt, men inte heller de 

som arbetar långsammare. Denna grupp elever fungerar som en kontroll av att läraren 

gett eleverna tillräckligt med information och tid att arbeta med enskilda områden. 

Om pedagogen har tidsbrist brukar denna grupp förflyttas till de högpresterande 

eleverna för att pedagogen snabbare ska kunna gå vidare till nästa område.  

 En aspekt inom realiseringen är hur eleverna uppfattar innehållet i 

undervisningen, eftersom att det pedagogen förmedlat till eleverna inte nödvändigtvis 

uppfattas av dem. Med eleverna som mottagare av innehållet arbetar lärare för att 

eleverna ska uppfatta det innehåll som framgår genom formuleringen i läroplanen, 

transformeras för undervisningssituationen och realiseras i klassrummet. Genom 

klassrumsobservationer presenterade sig begreppet lotsning som ett fenomen. 

Lotsning innebär att lärare ställer frågor i olika delar, där elever med lärarens hjälp 

bygger på sitt svar för att tillslut förhoppningsvis ge det svar som läraren efterfrågar. 

(Linde, ibid.) 



	   14	  

Hermeneutik     

Insamlad data från observationerna har analyserats genom ett hermeneutiskt synsätt 

med läroplansteorin som teoretisk utgångspunkt. Tolkning är enligt Ödman (2007) 

den främsta kunskapsformen inom det Hermeneutiska synsättet och intresset syftar till 

att förstå vår omvärld och hur den sammanhänger med vår egen förståelse. Synsättet 

ser till förståelse och tolkning där det centrala går ut på att tolka uttalanden genom att 

fokusera på ett djupare meningsinnehåll snarare än det som omedelbart uppfattas 

(Dalen, 2008). 

 Ödman (2007) beskriver hur Hermeneutikens vetenskaper söker efter möjliga 

innebörder hos studieobjekten. Genom hur information förmedlas, hur det kommer till 

uttryck och i vilket meningssammanhang de presenteras. För att empirin ska få 

mening placeras den in i ett större sammanhang, vilket i detta fall blir realisering av 

läroplanen som ställs i relation till dess formulering och transformering. Relationen 

mellan del och helhet beskrivs som att nå en djupare förståelse och vägs in i begreppet 

den hermeneutiska cirkeln. Dalen (2008) beskriver den samlade empirin som det som 

skall tolkas och förstås. Metoderna observation och intervju är framtagna genom 

läroplansteorins aspekt av realiseringsarenan, samtidigt som den insamlade empirin 

kommer att analyseras genom ett hermeneutiskt synsätt. Ödman (2007) beskriver hur 

förståelsen alltid verkar på två olika nivåer - del och helhet. Resonemang kring den 

Hermeneutiska cirkeln beskriver just synen på del och helhets inverkan för varandra i 

en cirkulär rörelse. En del av ett sammanhang påverkar helheten, som i sin tur 

påverkar efterliggande delar. För att förstå den Hermeneutiska cirkeln liknar Ödman 

(ibid.) tolknings- och förståelseprocessen med att lägga ett pussel. Utan alla delar till 

pusslet kan helheten missuppfattas och presentera sig som någonting annat men när 

de olika delarna har placerats in och är på plats kan helheten skapa en djupare 

förståelse. Viktigt att väga in är i vilket sammanhang och i vilken kontext någonting 

yttrar sig då det ofta blir helt avgörande för förståelsen. 

 Ödman (ibid.) beskriver hur de objektiva delar som presenterar sig i cirkeln 

inte kan existera utan de subjektiva, vilket innebär den tolkningsaktivitet som den 

tolkande individen tar med sig in i sammanhanget. Den hermeneutiska cirkeln kan 

inte omsluta allt, eftersom att kunskap om sammanhang är konstant flytande. Om 

någonting bevisas just i detta nu kan det komma att förändra synen på saker och ting 

eller helt förkastas när nya indikationer tar form (Ödman, ibid.). 
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 Studien använder således den Hermeneutiska cirkeln för att utvärdera 

lärobjekt under lektionssammanhang (del) och eventuellt se om mönster kan uppstå 

som påverkar vår syn på tidigare presenterad problematik (helhet).  

 

5. Metod 

Insamlingen av data har skett genom kvalitativa observationer samt kompletterade 

med semi-strukturerade intervjuer. Bjørndal (2009) beskriver en kvalitativ metod som 

mer ostrukturerad än en kvantitativ, då ett större material samlas in och skapar en 

djupare förståelse för det som studeras. Det kvalitativa angreppssättet skapar genom 

sin flexibilitet bättre möjligheter att tolka in relevanta aspekter av det som undersöks. 

Bryman (1997) beskriver hur den kvalitativa forskaren går in i en roll som betraktare 

för att se den sociala verkligheten i ett utifrånperspektiv. Med en bestämd referensram 

ser forskaren till vad som ämnas undersökas.  

 Bryman (2007) beskriver att en kvalitativ forskningsmetod bör ha en 

ostrukturerad karaktär för att samla in ett brett omfång data inom det valda området. 

Vilket tidigare i stor utsträckning gjorts genom deltagande observationer eller 

ostrukturerade intervjuer, där intervjuobjektet ställs frågor som är öppna och 

möjlighet till långt svar ges.  

 

5.1 Urval 

Fem legitimerade idrottslärare har observerats och intervjuats på totalt tre grundskolor 

i två städer i södra Sverige. Samtliga undervisade utifrån kursplanerna för årskurs nio 

och hade även minst fem års erfarenhet inom yrket. Gruppen valdes för att kunna 

jämföra kommunikationen på ett likvärdigt sätt då undervisningen utgår från samma 

kursplan, samt att lärarna har en likvärdig utbildning som styrks av sin legitimation. 

Vidare exkluderades urvalsfaktorer utifrån kön och ålder, då det inte ansågs relevant 

för studiens teorianknytning. Urvalet baserades på personliga kontakter, med lärare i 

ämnet Idrott och hälsa som vi kommit i kontakt med under utbildningen på Högskolan 

i Halmstad.  

 Studiens urval kan därmed ses som ett bekvämlighetsurval. Denscombe 

(2014) definierar detta som ett urval baserat på vad som är passande för forskaren 

genom att de är individer som ligger nära till hands. Detta urval innehar fördelar för 
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forskningsprojekt på mindre skala då det kan innebära att både tid och resurser 

besparas om objekten är placerade geografiskt nära eller bygger på tidigare kontakt. 

Björndal (2005) lyfter kritiska urvalsaspekter gällande observationer som innebär att 

avgränsa blick och fokusområde för att erhålla ett rimligt urval. Studiens 

observationer genomfördes med urval och fokusområden som riktar sig mot studiens 

syfte. Eftersom studien delvis syftade till att undersöka explicit kommunikation av 

lärobjekt exkluderades kommunikation som inte hade med studiens syfte att göra.  

 

5.2. Observationsschema och intervjuguide 

De instrument som använts för att samla studiens empiri är observationsmetoden 

löpande protokoll och semi-strukturerade intervjuer. För att undvika eventuella hinder 

eller problem med instrumentens datainsamling, genomfördes en pilotstudie som 

granskade observationsschemats och intervjufrågornas duglighet.  

 

Observation genom löpande protokoll 

Studiens syfte var att undersöka lärobjekt som lärare explicit kommunicerade i 

undervisningen. Kylén (2004) hävdar att observationer är lämpligaste metoden att 

använda sig av för att studera det som sker i stunden. Han beskriver distinktionen 

mellan observationer som har en mer strukturerad karaktär som lämpliga till studier 

som syftar att göra sammanställning och bearbetning enkel. En strukturerad 

observation genererar således mer tillförlitliga data, medan ostrukturerade 

observationer ger en mer nyanserad bild som skapar utrymme för intressanta och 

oväntade händelser. Vidare resonerar författaren (ibid.) om att det inte går att fullt ut 

definiera observationer som antingen strukturerad eller eller ostrukturerad. Ett visst 

urval måste nästan alltid förutbestämmas.  

 Som metod användes ostrukturerade observationer för att samla empiri till 

studien. Observationerna genomfördes i form av vad Kylén (2004) karaktäriserar som 

fria observationer genom ett löpande protokoll. Med detta menar Kylén (ibid) att 

styrningen är måttlig och att det som är relevant ska redovisas. Dokumentation skrivs 

ner i form av fria ord. Utifrån Kyléns (ibid.) exempel, valdes att observera vad han 

kallar konkreta situationer. Detta innebär att beskriva verkligheten så konkret som 

möjligt. I studiens fall observerades enbart situationer som innefattade lärarens 

explicita kommunikation av lärobjekt i undervisningen. Studiens observationer 

resulterade totalt i ca.30 konkreta situationer och enligt Kylén (ibid) krävs mellan 20-
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60 situationer för att ge en god bild av det som studeras.  

 Som observationsverktyg användes löpande protokoll, vilket gjorde det 

möjligt att samla in mycket data under kort tid. Enligt Rubinstein Reich och Wesén 

(1986) innebär löpande protokoll att observatören med egna ord beskriver vad som 

händer i ett visst sammanhang under en viss tid, där tiden kan variera. I denna metod 

är det viktigt att föra det löpande protokollet så detaljerat som möjligt vid beskrivning 

av vad som faktiskt händer. En riktlinje som bör följas är att hålla värderande uttryck 

utanför insamlingen av data och överlåta tolkning och värdering till senare 

bearbetningsprocesser i arbetet. Det löpande protokollet utvecklar sig under 

observationerna, byggs upp från ett blankt blad och formas utifrån lektionens struktur. 

Genom rubrikerna skapades möjlighet att frambringa underrubriker där lärobjekt 

yttrade sig inom kontexten.  

 Empirin samlades in enskilt av båda observatörerna, oberoende av varandra. 

Därefter sammanställdes de båda löpande protokollen till ett gemensamt för att 

undvika eventuella olikheter, felhörningar eller felskrivningar. Detta genomfördes 

efter varje avslutad observation.  

  

Semi-strukturerade intervjuer 

Studien kompletterades även med kortare semi-strukturerade intervjuer efter 

observerationstillfällena. Det innebär att frågorna i studien var skrivna så att de 

krävde ett mer definierat svar, till skillnad från öppna intervjuer som syftar till att låta 

den som blir intervjuad styra ramen för undersökningen. Korta intervjuer kan vara 

mellan 5-20 minuter och syftar till att täcka av en del fakta, eller fördjupa sig inom ett 

mycket begränsat område (Kvale, 2004). Bjørndal (2009) beskriver värdet av en 

kompletterande intervju som det bästa sättet att ta in andra personers tankar och 

upplevelser. 

 Dalen (2008) beskriver semi-strukturerad intervju som den mest använda 

formen i sammanhanget och är inte lika krävande som en ostrukturerad intervju. Det 

som kan uppfattas som krävande vid en ostrukturerad intervju är att frågorna inte är 

formulerade i förväg samt att den som genomför intervjun blir beroende av att 

informanterna är villiga att öppna upp sig. Således hade studiens intervjufrågor en 

begränsande och fördjupande karaktär gällande lärarnas uppfattningar om 

betydelsefull kommunikation i undervisningen.  

Därmed ställdes på förhand färdiga frågor med ett samtalsklimat där följdfrågor till 
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läraren kunde ställas i angränsning till svaret. Sålunda skapades en relation mellan det 

strukturerade och det ostrukturerade, vilket karaktäriserar semi-strukturerade 

intervjuer enligt Bjørndal (2009).  

 Bjørndal (ibid.) menar att uppföljningsfrågor är ett måste i de flesta intervjuer, 

då de hjälper till att säkerställa att så mycket bra information som möjligt samlas in. 

Ju mer ostrukturerad intervjun är desto fler uppföljningsfrågor bör vara med.  

 

Pilotstudie 

Inför studien genomfördes en pilotstudie, där observationsschema samt intervjufrågor 

testades. Pilotstudien genomfördes med en lärare som ansågs lämplig för studiens 

urvalsgrupp, vilken således var legitimerade idrottslärare med undervisning riktad 

mot styrdokument för årskurs 9. Pilotstudien gav möjlighet att reflektera kring 

utvecklingsmöjligheter kopplade till datainsamlingsverktygen, samt undersöka om 

hinder eller problem kunde undvikas i studien. Därmed testades detaljer som t.ex. att 

spela in intervjuer, ställa frågor, observera i en klass, observera relevanta aspekter, 

samt skriva ner korrekt anteckningar och strukturera likt ett löpande protokoll. 

Exempel på ändringar i upplägget som framkommit genom pilotstudien var;  

         - Att låta läraren prata till punkt utan att ställa följdfrågor. 

         - Inte förmedla värderande indikationer eller gensvar, exempelvis vad vi anser 

 vara ett bra svar/resonemang. 

         - Inte ställa följdfrågor kopplade till ämnen som ej riktades till de angivna       

            frågeställningarna.  

 

5.3 Datainsamling 

Observationerna genomfördes i form av ett icke-deltagande, vilket enligt Bryman 

(2011) innebär att på avstånd iaktta de möten som uppkommer i vald kontext.  

Bryman (2007) beskriver deltagande observation som en metod som sträcker sig över 

en längre tid, där syftet ofta är att skapa en mer djupgående bild av gruppen, 

organisationen eller det studien riktar sig emot. Således exkluderades metodvalet av 

deltagande observation då studiens tidsomfattning ansågs som begränsad.  

 Under observationerna samlades datan in med fokus på lärobjekt som läraren 

kommunicerade explicit med sina elever. Genom att följa löpande protokoll-

strukturen under de observerade lektionerna skapades rubriker/underrubriker som 

förhöll sig till lärobjekt som läraren explicit kommunicerade med eleverna. Exempel 
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för rubriker under studiens observation av lärare 3 var; “Introduktion av 

musikuppgift”, “Aktivitet - musikuppgift”, “Samtal om de första övningarna”, 

“Fortsättning av uppgift”, samt “Avslutning”. 

Datainsamlingen blev successivt mer effektiv sett till relevant innehåll gentemot 

studiens riktlinjer. Under de första observationerna och framför allt under pilotstudien 

samlades mer icke-relevant data in under observationstillfället, vilket fick reduceras i 

efterhand.  

 Insamlingen av data för de semi-stukturerade intervjuerna genomfördes direkt 

efter observationen. De intervjuade lärarna fick svara på tre på förhand angivna frågor 

gällande uppfattning av betydelsefull kommunikation i undervisningen, vilka är 

angivna i bilagan; 9.2 Intervjuguide.  

 Intervjuerna spelades in via mobiltelefon och under intervjuerna gavs lärarna 

möjlighet att skapa utförliga svar utan att de bekräftades genom samtycke, 

värderingar eller indikationer gällande huruvida vi själva förhöll oss till frågorna. Det 

var av yttersta vikt att de tillfrågade lärarna fick sätta ord på sina tankar och att de inte 

avbröts med följdfrågor under deras utläggningar. Ingen tidsgräns var angiven och 

varje enskild intervju varade i ungefär tio minuter.  

Därefter transkriberades den inspelade intervjun i textform. 

 

5.4 Dataanalys 

Datan som framkommit ur observationerna har analyserats genom den Hermeneutiska 

cirkeln med fokus på lärarnas explicita kommunikation i undervisningen, mot 

bakgrund av de riktlinjer som finns i kunskapskrav och lärandemål enligt 

läroplansteorin. Empirin som framkommit genom intervjuerna har analyserats med 

hjälp av meningskodning.    

 Kodning innebär att den som genomför studien knyter an till ett eller flera 

nyckelord för att lättare kunna identifiera uttalanden och koppla dessa till kategorier 

(Kvale och Brinkman, 2009). Studien har analyserats genom datastyrd kodning, vilket 

enligt Kvale och Brinkman (ibid) innebär att forskaren startar med att samla in data 

utan kod och genom tolkning av materialet utveckla koder, detta i motsats till 

begreppsstyrd kodning vilket innebär att koderna redan är utvecklade innan intervjun. 

Kodningen av text placeras in i kategorier vilket reducerar ner längre intervjusvar i 

konkreta och tydliga kategorier (ibid.).  
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 I tabellen nedan presenteras exempel på studiens användande av 

meningskodning. Genom att använda datastyrd kodning har studiens intervjusvar från 

deltagande lärare konkretiserats ner genom att knytas till 2-3 nyckelord som placeras 

in en sammanfattande kategori. Totalt har tre kategorier utformats. Exemplet nedan 

presenterar ett specifikt nyckelord till en kategori; 

 

Textstycke Nyckelord Kategori 

“Jag vill ju förmedla att de ska lära sig 

någonting, att de ska lära sig någon förmåga 

som de kan ha nytta av på något sätt.” - lärare 

5. 

   ___________________________ 

“dels handlar det om vad man faktiskt ska 

lära sig och vad man ska utveckla, det är det 

vi är ålagda att göra” - lärare 4 

bildningsvärde 

 

 

Att 

kommunicera 

syfte och 

innehåll 

 

I analysen av observationerna användes den Hermeneutiska cirkeln för att se 

relationen mellan del och helhet. Den Hermeneutiska undertonen i studien 

genomsyrar hela analysen då resultatet från observationerna och intervjuerna i vissa 

avseenden vägs emot varandra för att besvara angivna frågeställningar. 

 Kommunikationen som yttrar sig genom lärobjekt under observationerna har i 

analysen setts som delar i en större kontext. Detta både genom att vara en del av sitt 

lektionssammanhang men även att genom lektionssammanhanget utgöra en del av 

helheten som i detta fall är urvalsgruppen. I praktiken innebär detta att studien 

undersöker samband mellan enskilda situationer under lektionstillfällena och även 

samband mellan vad de olika observerade lärarna i synnerhet yttrat under lektionerna, 

men även vad de yttrar i intervjuerna. Detta presenterar sig i analysavsnittet genom 

exempelvis;  

 “lärare 3 kommunicerade då lärobjekten: takt/rytm/rörelser till musiken, samt 

begrepp för rörelsekvalité; hur ni utför rörelsen, avspänt, stelt.”  

(lärobjekt i sitt sammanhang)   
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 “Lärare 1 och 2 hade en liknande kommunikation. Ingen av dem 

 kommunicerade något explicit syfte eller lärobjekt under lektionen.”  

 (samband mellan olika lärares yttring av lärobjekt).  

 

5.5 Etiskt förhållningssätt  

Insamling av studiens data förhöll sig till de fyra etiska förhållningssätten; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

 Informationskravet innebär att forskarna tydligt informerar de berörda 

individerna vad syftet med studien är. Det är viktigt att poängtera att medverkan sker 

frivilligt samt att de medverkande har rätt att avbryta sin medverkan under studiens 

händelseförlopp. (Vetenskapsrådet, ibid.). Denna aspekt tillämpades därmed i studien 

vilket innebar att de medverkande inför och under observation- och intervjutillfället 

gavs möjlighet att avbryta, samt blev informerade om studiens syfte. 

 Samtyckeskravet går ut på att deltagare i undersökningen har rätt att bestämma 

över sin egen medverkan i studien, detta gör att forskare i vissa fall bör ha samtycke 

från vårdnadshavare om deltagarna är under 15 år (Vetenskapsrådet, ibid.). 

Medverkande lärare blev inför observationstillfället kontaktade via mail, där 

information kring deras medverkan i studien presenteras. I detta mail meddelades att 

de hade rätten att bestämma över sitt eget deltagande i studien och om de hade 

synpunkter på upplägget eller inte ville medverka skulle detta tas i beaktning och 

respekteras, vilket återigen poängterades vid samtal innan observationerna.  

 Konfidentialitetskravet innebär att de individer som medverkar i 

undersökningen ska ges största möjliga konfidentialitet samt att personuppgifter eller 

information om individerna skall förvaras på ett sätt som gör att obehöriga inte kan ta 

del av denna information (Vetenskapsrådet, ibid.). För att inte yttra vilka lärare som 

deltar i studien samt vilka skolor de arbetar på för någon utomstående, 

avidentifierades deltagarna och således uppfylldes konfidentialitetskravet i studien.  

 Med Nyttjandekravet menas att den insamlade information som forskaren tar 

del av endast skall användas för forskningens ändamål, vilket innebär att 

informationen inte får lämnas eller utlånas för kommersiellt bruk eller i andra icke-

vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002). Insamlad data till studien användes 

således endast för studiens syfte. 
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5.6 Metoddisskussion  

Validitet 

Denscombe (2010) beskriver att validitet handlar om att ha precision i frågor som 

ställs, data som samlas in och förklaringar som yttrar sig. Vanligtvis har det att göra 

med att data och analys ska vara motiverad gentemot forskning samt egen studie.  

Enligt Bjereld, Demker och Hinnfors (1999) skall en problemformulering aldrig 

formuleras ur ett vakuum utan bör ställas i dialog och samråd med övrig forskning i 

det specifika ämne som man studien syftar till. Per-Johan Ödman (2005) beskriver att 

prövning kring validitet måste avgöra giltigheten av vår världsbild, tolkningar och 

förståelse kring det valda området. Genom att studien baseras på forskning, samt att 

vår förförståelse anknyter till ett forskningsproblem, finns möjligheter att undersöka 

konkreta situationer i undervisningen knutna till explicit kommunikation som 

genererar lärobjekt.  

 Som grundregel sett till precision beskriver Denscombe (2004) vikten av att 

forskningen producerar valid data som grundar sig på tillförlitliga metoder.  

Genom att studien använder observationsscheman hämtat ur forskning (Rubinstein 

Reich och Wesén, 1986) kan validiteten i metoden få en större tyngd.  

Studiens resonemang kring att observationerna endast ser till explicit kommunikation 

av lärobjekt motiveras genom att ett urval är nödvändigt för att få ut essensen av 

observerade lektioner gentemot angivna syften. Vid skapande av urval sett till 

datainsamlingen hade problematik kunnat uppstå, då hermeneutikens tolkningslära 

som ovan nämnt önskar ett stort omfång av empiri. Enligt Ödman (2007) kan dock 

inte den hermeneutiska cirkeln omsluta och ett visst urval måste ske. Studiens urval 

motiverades således genom att exkludera information som inte var kopplad till 

explicit kommunikation av lärobjekt, då lektionens kontext framgick genom detta 

tillvägagångssätt. Den hermeneutiska cirkeln har i observationerna använts för att 

skapa en nyans genom att väga del och helhet. Både genom att enskild explicit 

kommunikation av lärobjekt är en del av lektionstillfället som helhet, men även 

genom att varje enskild observerad lärare representerar en del i den helhet som 

observationsobjekten som grupp utgör.  

Studien kan enligt Denscombe (2004) motiveras som undersökande vilket definieras 

som upptäckande av information som tidigare inte fanns tillgänglig. Denscombe (ibid) 

beskriver det som explorativ forskning vilket innebär att samla in fakta, beskriva 

situationer och händelser med syfte att beskriva hur saker och ting är, snarare än hur 
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de kommer bli eller borde vara. Således hade studiens observationer och intervjuer en 

undersökande karaktär.  

 Bjørndal (2009) beskriver kompletterande intervju som bästa metod för att ta 

in andra personers tankar och upplevelser. Kylén (2004) hävdar att observationer 

endast visar vad som sker för stunden, således valdes även kompletterande intervju 

för att belysa lärares uppfattningar av betydelsefull kommunikation.  

Kombinationen av dessa metoder kan därför skapa nyans och utökad förståelse för 

både det realiserade (observationer) och det transformerade (intervjuer). 

Tillvägagångssättet skapade även möjligheter att jämföra de båda perspektiven genom 

att ställa det realiserade mot det transformerade. 

 

Generaliserbarhet 

Denscombe (ibid.) beskriver generaliserbarhet som en grundregel i forskningen, att 

genom ett mindre urval människor, händelser eller data kunna generalisera kring en 

större population. Genom att utgå från särskilda fall eller exempel kan vissa slutsatser 

kring den större populationen göras.  

I studien medverkade fem idrottslärare. Utifrån datainsamlingens resultat kan därmed 

viss generalisering ske. Dock står resultatet endast för sig själv, vilket endast kan 

generalisera kring studiens medverkanden. För att således skapa större 

generaliseringsmöjligheter bör studien vara mer omfattande, med insamlad data från 

ett representativt urval taget från lärare verksamma på olika geografiska platser i 

Sverige.  

 Denscombe (2004) beskriver tiden som en viktig aspekt att ha med under 

skapandet av studien då några begrepp som nämns är tidsberäkning, tidsplanering och 

tidseffektivitet.  

 Utifrån dessa aspekter har studien inriktat sig på en relativt liten urvalsgrupp 

med fem lärare att observera och intervjua. Då det fanns flera personers planerade 

veckodagar att förhålla sig till kunde det blivit tidskrävande att ha en större 

urvalsgrupp, eftersom det var observationer som skulle genomföras. Genom att 

undersöka en mindre urvalsgrupp har fokus i stället riktats mot att genomföra 

observationer, intervjuer och efterarbete av dessa med kvalitet vilket Denscombe 

(ibid.) beskriver som vanligt. Han förklarar att den kvalitativa forskaren tenderar till 

att välja mindre grupper eller enskilda individer att undersöka. Genom att koncentrera 

undersökningen med ett eller fåtal fall kan studien få ett större djup än en mer 
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omfattande studie, vilket även kan innebära att informationen blir mer detaljrik och 

kunskapen tillsammans med förståelsen av datan tydligare sett till specifika exempel.  

 

Tillförlitlighet 

Denscombe (ibid.) förklarar att tillförlitlighet handlar om att forskningsmetoderna 

som används vid datainsamlingen ska vara stabila och inte förvränga det material som 

erhålls genom forskningen. Tillförlitligheten handlar om att skapa en 

forskningsprocess med duglighet att generera resultat som inte varierar beroende på 

vem som genomför forskningen.  

 Studiens tillförlitlighet har säkerställts genom tydlighet gentemot de 

medverkande med vad som undersöks, samt att inte genomföra delar utan att se till 

tidigare forskning. Eftersom arbetsområden vanligtvis sträcker sig över fler lektioner, 

än de tillfällen som observationerna omfattat, är det svårt att skapa en 

helhetsuppfattning vilka lärobjekt som yttrar sig i undervisningen genom 

kommunikationen. Dock fann vi det intressant att undersöka vilka lärobjekt som 

kommuniceras i enskilda lektionssammanhang. Ett ytterligare motiv till detta urval 

var det faktum att tiden var begränsad för att kunna genomföra en mer tidsomfattande 

observationsstudie. Ett mindre tidskrävande alternativ hade således kunnat vara att 

observera en lärare under fem lektioner. Vi fann det dock mer intressant att observera 

ett lektionstillfälle hos fem olika lärare för att kunna jämföra deras kommunikation av 

lärobjekt.  

Det faktum att samtliga lärare hade minst fem års erfarenhet kan anses som 

bidragande till studiens tillförlitlighet, eftersom deras yrkeserfarenheter inte varierade 

avsevärt. Därför diskuteras heller inte detta som en betydande faktor för resultatet. 

Denscombe (2004) beskriver hur forskningen skall bidra med någonting nytt till 

kunskapen, sett till vår studie skapas originaliteten genom att se till ett problem som 

är bevisat genom forskning - att elever i ämnet Idrott och hälsa har svårt att uppfatta 

relevanta lärobjekt - för att undersöka vad lärare kommunicerar till elever.  

 Mot bakgrund av tidigare presenterade riktlinjer av Rubinstein Reich och 

Wesén (1986) gällande vikten av att det löpande protokollet beskrivs så detaljrikt som 

möjligt, var ambitionen med observationerna att inte undgå någon explicit 

kommunikation. Därför antecknades samtliga observationer oberoende av varandra. 

Kort efter observationen sammanställdes eventuella olikheter, felhörningar eller 

felskrivningar för att styrka datainsamlingens tillförlitlighet.  
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6. Resultat och Analys 

Resultat och analys har redovisats i enskilda delar genom att redogöra 

observationerna och intervjuerna separat. I observationsdelen redovisades de lärobjekt 

som explicit kommuniceras i lärarnas undervisning. I intervjudelen redovisas lärares 

uppfattningar av betydelsefull kommunikation i undervisningen utifrån tre framtagna 

kategorier. 

 

6.1 Observationer 

Resultatet av observationerna är redogjort genom att ha identifierat lärarnas explicita 

kommunikation av lärobjekt i undervisningen. Således är lärarnas egna uttryck 

skrivna i kursiv text. De lärobjekt som explicit kommunicerats under de observerade 

lektionerna har sammanställs i löpande text var för sig. Därefter redovisas 

observationerna i en sammanfattande analys. Under varje enskild observation tonas 

lektionens innehåll och moment ned i form av ord som; aktiviteten, spelet, leken, 

lektionen etc. Detta eftersom det främst är kommunikation av lärobjekt som varit det 

primära syftet att undersöka i observationerna. 

 

6.1.1 Observation Lärare 1 

Det som kommunicerades bestod huvudsakligen om vikten av spelets regler i olika 

sammanhang. Att hålla sig inom spelets regler betonades ofta.  

Under övningarna instruerade läraren huvudsakligen vad eleverna skulle göra - 

organisationen var i fokus i kommunikationen. Kommunikation i form av bedömning 

och feedback under lektionen innehöll huvudsakligen kortare uttryck som bra, ojojoj, 

snyggt, kom igen i förhållande till elevers prestationer.  

Vid indelning av lag betonades att det skulle vara hyfsat jämnt mellan lagen, 

exempelvis lät läraren en oerfaren elev byta lag. Genomgång av regler betonades 

ytterligare innan spelet startade. Under tekningarna kommunicerade läraren sporadiskt 

att skifta turordning mellan antingen killar eller tjejer. 

Under spelets gång lades stort fokus på tekningar efter mål, samt upprätthållande av 

gott uppförande, samt att hålla sig till reglerna. Lektionen avslutades av eleverna 

själva. 
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6.1.2 Observation lärare 2 

Lärarens kommunikativa innehåll vid lektionsinledningen bestod av aktivitetens 

regler och struktur, samt att sköta sig.  

Under leken fungerade läraren som domare där eleverna ständigt förhöll sig till 

lärarens bedömning gällande om de var “tagna” eller ej. Det som i huvudsak 

kommunicerades av läraren var således uttryck som; fel, tillbaka igen, ner och räkna, 

etc. Läraren var aktiv i sin kommunikation av denna karaktär. 

Under lekens gång delade läraren in elever i nya lag och såg till att byta elevers olika 

roller i förhållande till leken. 

Läraren samlar eleverna i slutet och betonar vikten av att hjälpa till att plocka undan 

redskapen. Hen varnar dem att behöva bli mer strikt framöver, genom att räkna vem 

av eleverna som gör vad.  

Läraren avslutar med att presentera innehåll för kommande idrottslektion. 

 

6.1.3 Observation lärare 3 

Läraren inledde lektionen genom att repetera för eleverna vilka bedömningskriterier 

som uppgiften baserades på. Läraren hade under föregående lektioner gett 

instruktioner via pappersform till eleverna vad de förväntades göra. Vidare 

kommunicerades att lektionen var ett uttalat bedömningstillfälle. Läraren spelade in 

eleverna med surfplatta på läktaren och var därmed tyst under aktiviteten när eleverna 

agerade. 

Innan huvudaktiviteten repeterade läraren vad hen skulle bedöma; hur eleverna håller 

takt till musiken, om eleverna klarar att göra det avspänt eller stelt, samt känner 

rytmen.  

Läraren påpekade även att bedömningen av eleverna skedde i en helhet av samtliga 

moment som eleverna skulle utföra. Läraren klargjorde därför att alla moment var 

viktiga för eleverna att prestera i för att kunna göra en helhetsbedömning av 

rörelsekvalitén. 

Läraren påpekar att om hen ansåg att någon elev var i behov av att träna mer inom det 

berörda arbetsområdet, skulle ansvar tas för egenträning i rörelser till musik, precis 

som i andra idrotter - exempelvis baggerslag i volleyboll. Läraren utvecklade 

resonemanget för eleverna om att kunna tillräckligt mycket för ett visst betyg. 

Efter halva tiden bröt läraren aktiviteten för en kort reflektion. Hen betonade åter att 

det inte är vad ni gör för rörelser, utan hur ni utför dem. Vidare frågade läraren 
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eleverna om vad som var bra hittills och gav feedback; bra låtar, bra tempo, lagom 

start. Därefter frågade läraren om eventuella förbättringar och gav feedback; instruera 

rörelserna mer för varandra - det är hur ni utför rörelserna som är viktigt. Därefter 

fortsatte huvudaktiviteten. 

Läraren avslutade aktiviteten med att återigen samla eleverna och ställde frågorna; 

Vad var det som som var bra? Var takten bra? Var musiken lätt att följa? Var den 

sista låten snabb? 

Läraren pratade om sista låten och säger att momentet var bra, likt ett 

miniträningsprogram. Dock ansåg hen att tempot var något för snabbt. Lektionens 

sista minuter avslutades med valfria individuella aktiviteter. 

 

6.1.4 Observation lärare 4 

Läraren inledde lektionen med information kring test och lektionens upplägg. 

Vidare kommunicerades att lektionen var en prova på-lektion och att morgondagens 

lektion skulle fokusera mer detaljerat på regler och hur man spelar. 

Före start av aktiviteten kommunicerades vikten av att alla skulle ha en medspelare - 

ingen fick lämnas ensam. 

Under aktiviteten satt läraren avsides individuellt med elever för att genomföra 

muntliga tester där eleverna fick förklara svar som de tidigare lämnat in.  

Kommunikationen bestod huvudsakligen av ledande frågor, där eleverna gavs 

möjlighet att förklara begrepp eller bygga vidare på resonemang som läraren lyfte 

under samtalet; Vad fairplay är och om eleverna kunde redogöra för exempel på detta, 

samt vad som vad menades med fysiska och psykiska skador. Vidare gick läraren och 

eleverna tillsammans genom inskickade svar, där läraren förklarade vilken nivå de 

olika svaren befann sig på betygsmässigt; Du har tre stycken C här och tre E, så du 

har faktiskt lämnat E-nivå nu. 

Efter teorigenomgång med eleverna övergick lärarens kommunikation till kortare 

feedback kring aktiviteten; Bra servat etc. 

Som avslutning avrundar läraren med orden; Bra jobbat idag, lite lekis, men det är 

okej. Imorgon kör vi också lite genomgång av dessa sporter - regler och hur man ska 

göra. 
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6.1.5 Observation lärare 5  

Läraren inledde lektionen med att ställa frågor till eleverna gällande deras upplevelser 

av gårdagens pulspass; hur man kan göra det bättre, samt vad de tyckte om en dans. 

Därefter fortsatte hen med att säga; Målsättningen var inte att lära sig dansen, utan 

att kunna få ett medel att lära er dans(er), så att ni kunde lära er hemma eller så. 

Vidare informerade läraren om förutsättningar för kommande aktivitet under veckan; 

poängräkning, regler, antal personer på plan. Läraren kommunicerade till eleverna 

att det viktiga är att delta och spela på något sätt och således inga krav på hur mycket 

ni spelar. 

Läraren presenterade därefter lektionens aktivitet genom en kort repetition av 

rörelserna. 

Kommunikation skedde både genom tal och genom att visa eleverna med egna 

rörelser. Läraren var aktiv och räknade takten genom att visa eleverna vilka rörelser 

och när under musikens gång de skulle utföras. Denna kommunikation bestod av 

uttryck som; 

- 1-2-3-hopp 

- Om man ska hinna med mer än två varv, måste killen verkligen gå in framför 

direkt och tjejen hänga med, så här (visar) 

Rörelsekvalitén kommuniceras och exemplifierades med dessa uttryck; 

- Snälla lite inlevelse nu så det blir bra 

- Ta ut rörelserna lite mer under dansen. 

- Det handlar inte om en joggingtur, utan så här; mer dansant. 

- Många springer runt såhär, testa att hoppa istället 

Ny aktivitet introducerades med kort genomgång av regler, samt att alla elever spelar 

mot alla - inga pakter nu. Under aktiviteten kommunicerades till enskilda elever och 

generellt att våga ta risker ute på plan.  

Lektionen avslutas med frågan om aktiviteten var rolig. Därefter påminner läraren om 

innehåll för kommande lektion och att då passa tiden. 

 

6.1.6 Sammanfattande analys av observationer 

Lärare 1 och 2 hade en liknande kommunikation. Ingen av dem kommunicerade något 

explicit syfte eller lärobjekt under lektionen. De båda lärarna lade stor vikt vid 

kommunikation av spelets regler - vad som är tillåtet eller ej.  
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 Trots uteblivna lärobjekt innehöll lektionerna relativt hög grad av aktivitet. 

Lärarnas fokus låg huvudsakligen på instruktion och organiserande av vad eleverna 

förväntas göra; att passa, att skjuta, träffa målet, hålla sig till reglerna och teka. 

Genomgående för båda lärarnas kommunikation är att aktiviteterna ska ha en 

fungerande organisation, samt att eleverna skulle sköta sig och hålla sig inom 

aktiviteternas regler. Gällande lärarnas feedback anknöt den inte till specifika 

lärobjekt utan skedde sporadiskt under aktiviteterna i form av uttryck som; Bra, 

snyggt, ojojoj, fel, räkna om, etc. 

 Lärare 3 och 4 var de enda av de observerade som explicit kommunicerade 

syfte och lärobjekt för lektionen. Tydligast framgick lärobjekt kopplade till 

bedömningskriterier; lärare 3 kommunicerade då lärobjekten; takt/rytm/rörelser till 

musiken, samt begrepp för rörelsekvalité; hur ni utför rörelsen, avspänt, stelt. Lärare 

4 kommunicerade lärobjekten; kunskaper om styrketräning, fairplay, psykiska och 

fysiska skador.  

 Explicit kommunikation av lärobjekten av karaktären rörelse- och 

kunskapskvalité var främst förekommande hos dessa tre lärare. Samtliga 

kommunicerade explicit gällande hur väl och på vilket sätt elevernas rörelser eller 

kunskaper yttrade sig under lektionen. Detta kommunicerades via frågor och feedback 

till eleverna - vad som kunde göras bättre eller vilken nivå elevsvaren låg på i 

förhållande till betygsskalan. Feedback som återspeglade detta lade betoningen på 

kvalité form av uttryck som; bra tempo, ta ut rörelserna, lite mer inlevelse, du har 

lämnat E-nivå nu, bra servat, mer dansant. 

 

6.2 Intervjuer 

Det som redovisas i intervjudelen är lärares uppfattningar av betydelsefull 

kommunikation i undervisningen. Resultat och analys har bearbetats med hjälp av att 

identifiering av gemensamma nyckelord i svaren. Därefter sammanställdes tre 

kategorier som anknyter till nyckelorden. Dessa kategorier är;  

• Att kommunicera syfte och innehåll 

• Att kommunicera prestationsbunden feedback 

• Att främja en psykisk och social välmående klassrumsmiljö 

För att en kategori ska ha varit av vikt att framhäva har en övervägande del av lärarna 

angett dessa nyckelord i sina svar. De tre kategorierna är således de mest 
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framträdande uppfattningarna av betydelsefull kommunikation i undervisningen. 

 

6.2.1 Att kommunicera syfte och innehåll 

Nyckelord: syfte 
“Förstå liksom vad det är för syfte med det hela och så där och varför de gör olika 

saker och ibland ber vi dem då att tänka efter själva; varför tror ni vi gör det här?” - 

lärare 1 

 
“Det är ju viktigt att liksom varför gör vi det, hur ska vi göra det och vart ska vi 

komma - det är ju jätteviktigt.” - lärare 2. 

 

Nyckelord: bildningsvärde 
“Dels handlar det om vad man faktiskt ska lära sig och vad man ska utveckla, det är 

det vi är ålagda att göra” - lärare 4 

 

“Jag vill ju förmedla att de ska lära sig någonting, att de ska lära sig någon förmåga 

som de kan ha nytta av på något sätt.” - lärare 5. 

 

Nyckelord: innehåll 
“Det brukar man ju fråga vad har vi tränat idag och vad är det man kan tänka på 

idag, det pratade vi ju tidigare om att det inte bara att kunna dribbla och skjuta i 

bollspel utan också att kunna röra sig på plan och kunna passa och se matchen 

liksom.” - lärare 1. 

 

“Dels är det ju instruktioner för vad som ska göras. Det är organisation - hur jag 

tänker, hur allting är organiserat.” - lärare 3 

 

Samtliga fem lärare lyfter aspekten av att kommunicera lektionens innehåll och syfte 

som betydelsefullt. Av svaren framgår det som viktigt att förmedla både en förståelse 

men även motivering av innehållet för eleverna - vad eleverna förväntas göra och 

varför det är viktigt. 

 

6.2.2 Att kommunicera prestationsbunden feedback 

Nyckelord: progression 

 
“(...) Så det är är försöka hitta bildexempel så mycket som möjligt och då är dem tv-

apparaterna suveräna - att man kan plocka fram dem innan lektionen - “Så här ser en 
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välutvecklad rörelse ut, så här ser en utvecklad rörelse ut och så här en enkel rörelse 

ut. - lärare 3. 

 

“Som idrottslärare och i idrottsundervisningen finns det ganska mycket som ska 

kommuniceras, dels handlar det om (...) och vad man ska utveckla, det är det vi är 

ålagda att göra” - lärare 4. 

 
“Det är absolut att komma snabbare till huret - hur eleven tar sig vidare och blir 

bättre. Inte så mycket vadet - inte så mycket “ni ska stå där eller ska göra så”. - lärare 

3 

 

Nyckelord: instruktion 
“Att mer kunna prata en och en stunder som de inte är sysselsatta med någonting som 

upptar hela deras hjärnkapacitet om man säger så, att kunna gå runt och prata 

individuellt och kanske ge noggrannare instruktioner (...)” - lärare 5 

 

“Att kunna ge dem tydliga bilder av vad det är som krävs och vad som förväntas” - 

lärare 4. 

 

Tre lärare uttryckte i intervjuerna en betydelse av eller strävan efter att kommunicera 

progression i form av prestationsbunden feedback. Feedback som eget begrepp kan 

inrymma många aspekter, således definieras prestationsbunden feedback som 

återkoppling relaterad till idrottsliga färdigheter eller teoretiska kunskaper. 

 

6.2.3 Att främja psykiskt och socialt välmående klassrumsmiljö 

Nyckelord: trygghet  
“Jag kan tycka att idrott i många lägen handlar om att man är utsatt, som man ska 

prestera något och man är ganska sårbar. Då gäller det att ha en bra kommunikation 

med eleverna och framförallt tydlig – hellre ta någonting för enkelt så att det blir 

tydligt, än att göra det invecklat. Det tycker jag underlättar.” - lärare 2 

 

“För att utvecklas, för att lära sig saker i det här ämnet behöver man känna sig säker, 

känna sig trygg.” - lärare 4. 

 

Nyckelord: inställning 
“Rörelseglädje, hänsyn, samarbete, att man visar fair-play i alla situationer oavsett 

om det är i lek eller dans eller samtal.” - lärare 5 
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“Därför är det något vi pratar om väldigt ofta; hur man är mot varandra, fair-play,  

fysiska/psykiska skador, hur man agerar på planen rent fysiskt med tacklingar och 

bollar osv. Det psykiska handlar mer om lagindelning, att man alltid är positivt 

inställd till det laget man kommer med eller den personen man blir tilldelad med osv.” 

- lärare 4 
 

Lärare 2, 4 och 5 anser att kommunikation som främjar psykiskt och socialt 

välmående är betydande för undervisningen. Denna kategori är även mest 

framträdande i dessa lärares svar från intervjuerna. Lärarna nämner betydelsen av 

denna kommunikation i syfte att eleverna ges fostran i socialt beteende vilket 

genererar att kunna nå en högre potential. 

 

6.3 Resultatsdiskussion 

I denna del diskuteras sambandet huruvida det transformerade förhåller sig till det 

realiserade. Således ställs lärarnas svar gällande frågan vad lärare anser är betydande 

kommunikation eller ämnar att vilja utöka i undervisningen, gentemot explicit 

kommunicerade lärobjekt som yttrar sig i de observerade lektionerna.  

Vidare diskuteras även förhållandet mellan det formulerade och det realiserade. 

Således diskuteras de lärobjekt som explicit kommunicerats i observationerna i 

förhållande till forskning, litteratur och styrdokument. 

 Relationen mellan det transformerade och det realiserade stämde inte alltid 

överens och studiens resultat visade att eventuella lärobjekt inte explicit 

kommunicerades eller förbisågs. Mest märkbart var detta resultat hos lärare 1 och 2 

som uppgav i intervjuerna att det är viktigt för eleverna att ge en tydlig bild av vad 

som är tänkt med lektionen, framförallt gällande kategorin “att kommunicera syfte 

och innehåll”. Dock hade de båda observerade lektionerna inga kopplingar till dessa 

uttalanden under själva lektionstillfället. Lärare 1 och 2 förmedlade genom 

organiserande av olika moment vad som skulle göras men kommunicerade inte 

explicit varken varför eller vilka lärobjekt som var av betydelse för lektionen.  

Lärare 3, 4 och 5 hade därmed ett starkare samband mellan det transformerade och det 

realiserade. Genom explicit kommunikation synliggjordes och förmedlades lärobjekt, 

således tydliggjordes för eleverna vad som var av betydelse att lära under lektionen. 

De lärobjekt som kommunicerades hade huvudsakligt fokus på idrottsliga färdigheter 

och rörelsekvalité.  
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 Enligt Larsson (2008) måste lärare klarlägga lektionens lärobjekt för eleverna 

för att de inte ska ges felaktiga uppfattningar som anknyter till beteendemässiga 

egenskaper. Detta resultat uppvisade även Redelius och Hays (2014) i sin studie där 

elever värderade beteendemässiga egenskaper före idrottsliga färdigheter.  

Lärare 1 och 2 lade även största vikten på kommunikation av spelets regler - vad som 

är tillåtet eller ej - utan att nämna att det skulle kunna vara en förmåga i att 

exempelvis uppvisa/träna lärobjekten “spelförståelse” eller “speluppfattning”. Således 

tenderade kommunikationen att fokusera på beteendemässiga egenskaper i form av att 

agera på rätt sätt och uppföra sig, vilket enligt Larsson (2008) och Redelius och Hays 

(2014) inte bör vara av vikt att eftersträva. 

 I intervjun med lärare 2 framgick att den observerade lektionen inte hade för 

avsikt att kommunicera varken syfte eller lärandemål - trots att läraren i intervjun 

menar att lektionen hade ett underliggande syfte att förmedla rörelseglädje. Läraren 

motiverar detta medvetna val och menar att eleverna troligtvis ”inte mått bättre eller 

fått en bättre förståelse” om läraren ”pratat om det i fem minuter”. Läraren utvecklar 

sitt resonemang och hävdar att man inte alltid måste förmedla varför man gör vissa 

moment för eleverna. Paradoxalt nog anser läraren att kommunikation av lärobjekt 

och bedömning är något hen vill utöka i sin undervisning. Läraren menar att det 

upplevs som för ”uppstolpat” i nuläget men har som ambition få in det “mer 

naturligt” i framtiden. Av utsagorna från lärare 1 och 2 fanns en uppfattning kring 

tidsproblematiken i att både aktivera och att samtidigt bilda eleverna under den korta 

undervisningstiden. Inom transformeringsarenan är de båda lärarna tämligen 

medvetna om vikten av lärandet i undervisningen, dock är detta något som inte sedan 

övergår till realiseringsarenan. Vad som förhindrar detta verkar utifrån deras 

uppfattningar handla om tidspress, att det händer något oförutsägbart, att det upplevs 

som tråkigt och stelt, samt att det bromsar upp elevernas rörelseaktivitet. 

 Detta resultat kan jämföras med Thedin Jakobssons (2005) studie som visade 

att idrottslärarna fokuserade mer på graden av aktivitet - på vilket sätt eleverna 

utförde rörelserna berördes inte över huvud taget. Enligt Annerstedt (2007) är det inte 

tillräckligt att som idrottslärare organisera och kontrollera att klassen är aktiva och 

uppför sig. Han hävdar att feedback gällande utveckling av elevers rörelsekvalité bör 

vara idrottslärarens huvudsakliga uppgift. Detta resonemang styrker även Graffman-

Sahlberg (2016) som anser att det är lärarens ansvar att utforma en undervisning som 

gör det möjligt för eleverna att nå kunskapskraven. Hon understryker även också 
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lärarens ansvar “att utforma undervisningen så att eleverna inspireras och upplever 

en progression oavsett elevens tidigare erfarenheter och kunskapsnivå.” (2016, s.61) 

Problem som således kan uppstå utifrån lärare 1 och 2 uteblivna kommunikation kring 

lektionens lärobjekt kan liknas vid vad Larsson (2014) fann i sin studie; elever angav 

de idrottsliga aktiviteterna som själva målet med undervisningen, vilket motsäger vad 

kursplanen antyder - att aktiviteterna (innehållet) är medel för att uppnå målen; de 

kunskaps- och färdighetsmässiga kvalitéerna. 

 I resultat av intervjuerna framgick betydelsen av kategorin “att kommunicera 

prestationsbunden feedback”. Av resultatet framgick att lärare 3, 4 och 5 uttryckte en 

önskan att utöka detta, samt att det ansågs som betydelsefullt att kommunicera. Lärare 

1 och 2 hade inga utsagor gällande den kategorin. Både lärare 1 och 2 var aktiva i sin 

kommunikation av feedback under lektionerna. Däremot anknöt lärarna inte till 

specifika lärobjekt, utan endast i form av uttryck som; bra, ojojoj, snyggt, fel. Således 

kan man fråga sig om lärarna förmedlade en förståelse för vilket lärobjekt som deras 

feedback syftade på. Eftersom de båda lärarnas feedback inte explicit knyts till någon 

färdighet kunde den således inte tillräknas som prestationsfeedback, vilket Annerstedt 

(2007) definierar som utveckling av motoriska färdigheter. Lärarnas kommunikation 

kunde istället liknas vid beteendefeedback som Annerstedt (ibid) menar innebär att 

skapa ett gott uppförande eller tillrättavisande av elevers beteende. I förhållande till 

detta är det också anmärkningsvärt att ingen av de båda lärarna nämner något gällande 

kategorin “prestationsbunden feedback” som betydelsefullt eller eftersträvansvärt att 

kommunicera i intervjuerna.  

 Feedbacken som lärare 3, 4 och 5 kommunicerade hade fler explicita 

kopplingar kring rörelsekvalité i uttryck som; mer dansant, ta ut rörelserna, bra 

serve, bra tempo, etc. Denna kommunikation kan således kopplas till Annerstedt 

(2007) definiering av prestationsbunden feedback. Detta går även i enhet med vad 

Jönsson (2013), Skolverket (2012), Redelius (2008), Redelius och Hays (2014) och 

Graffman-Sahlberg (2016) anser som relevant att kommunicera utifrån 

bedömningsstöd och nuvarande kunskapssyn, vilket innebär att det är elevens kvalité 

och de idrottsliga förmågorna - hur väl, som skall bedömas och värderas - inte 

kvantitet eller beteende i hur långt, hur mycket, närvaro, inställning, etc.  

Sambandet mellan det transformerade och realiserade gällande prestationsbunden 

feedback i undervisningen stämde tämligen överrens. De lärare som ansåg detta som 
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betydelsefullt att kommunicera gjorde det även i praktiken. De lärare som inte 

uttryckte detta som betydelsefullt, gjorde det heller inte i praktiken. 

 Vad gäller den sista framträdande kategorin “att främja en social och psykisk 

välmående klassrumsmiljö” i vad som ansågs betydelsefullt att kommunicera, kan det 

ses som något anmärkningsvärt att den denna aspekt gavs stor betydelse att 

kommunicera i undervisningen. Det bör å ena sidan inte anses felaktigt att i 

undervisningen främja ett socialt psykiskt välmående, då vikten av detta kan 

motiveras såväl utifrån skolans värdegrund och uppdrag som i kursplanen för Idrott 

och hälsa (Skolverket, 2011, s.7-11, 40). Å andra sidan kan det problematiseras 

utifrån Erikssons et. al (2003) resultat av att idrottslärare angav “social förmåga” som 

en utav de viktigaste kriterierna för ett högre betyg i idrottsämnet. Detta väcker en 

vidare fundering om lärare i idrott och hälsa fortfarande genomsyras av denna direkt 

felaktiga uppfattning, eftersom Skolverket (2012) tydliggör i sitt bedömningsstöd att 

kriterier som närvaro, inställning och personlighet rimmar illa med ett målrelaterat 

betygssystem. Resultatet från observationerna visade att explicit kommunikation 

gällande kategorin att främja socialt och psykiskt välmående var mest förekommande 

i enskilda aktiviteter hos lärare 1, 4 och i enstaka fall hos lärare 5. Kommunikationen 

tenderade då att exkludera eventuella lärobjekt genom att endast betona sociala och 

psykiska aspekter i uttryck som; inga pakter nu - alla mot alla, det ska vara hyfsat 

jämna lag, enda regeln är att ingen ska vara ensam. 

 Således finns det inget som motsäger kommunikation som både främjar socialt 

och psykiskt välmående och att kommunicera lärobjekt. Dock visar resultat från 

observationerna enstaka moment när endast sociala och psykiska betydelser 

kommuniceras för aktiviteten, vilket kan anses som problematiskt utifrån angiven 

forskning och bedömningsstöd. Det transformerade hade således ett starkt samband 

med det realiserade inom denna kategori för de lärare som angav detta som 

betydelsefullt att kommunicera. 
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7. Slutsats och implikationer 

Slutsats från resultatet är att tre av fem lärare explicit kommunicerade lärobjekt i 

undervisningen. Utifrån detta är en vidare slutsats att när lärare explicit redogjorde för 

lärobjekt var de i sin karaktär prestationsbundna med huvudsakligt fokus på 

idrottsliga färdigheter eller teoretiska kunskaper. Dessa lärobjekt går även i enhet med 

vad forskning och bedömningsstöd anser vara av vikt att kommunicera och bedöma i 

undervisningen.  

 Samtliga lärare ansåg det betydelsefullt att kommunicera syfte och innehåll för 

undervisningen. Detta kommunicerades explicit i undervisningen hos två av de fem 

observerade lärarna. Således var sambandet i vissa aspekter bristfälligt mellan 

lärarnas uppfattning av betydelsefull kommunikation i förhållande till vad som 

kommunicerades. 

 Vidare slutsatser från resultatet visar att de lärare som strävade efter att 

kommunicera prestationsbunden feedback, var de som även explicit kommunicerade 

lärobjekt i undervisningen.  

 Studiens resultat ger även slutsatsen att när lärobjekt inte kommuniceras 

tenderar lärarna att endast kommunicera vad som ska göras under aktiviteten med 

fokus på förklaring av regler samt ett gott beteende. Således förmedlar en sådan 

kommunikation att aktiviteten i sig är undervisningens mål, istället för att 

kommunicera lärobjekt relaterade till styrdokumentens angivna kunskapskrav. 

 

Vidare forskning 

Då studien endast omfattat ett observerat lektionstillfälle per lärare, finns eventuell 

möjlighet att lärobjekt kommunicerats tidigare eller senare för det aktuella 

arbetsområdet. Därför finns behov att genomföra en mer omfattande 

observationsstudie. Detta för att kunna presentera en mer representativ helhetsbild av 

lärarens explicita kommunikation av lärobjekt i undervisningen.  
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9. Bilagor  
I detta avsnitt presenteras data-material som ligger till grund för studien samt den 

intervjuguide som använts.  

 

9.1 Observationsschema 

Observationerna är skrivna i löpande text, med rubriker som utformat sig under 

observationstillfället. Detta kan innebära att observationerna ser olika ut och inte 

utformar sig på liknande sätt. Paranteser som yttrar sig i texterna indikerar antingen 

när någonting händer/sker, som inte innefattas i lärares explicita kommunikation av 

lärobjekt. 

 

Lärare 1 

Introduktion av regler för innebandy 

(Samlar klassen. Går igenom reglerna för innebandy.) 

(Frågar elever)- Hur högt får jag har klubbladet när jag spelar 

(Uppmärksammar stökiga elever att lyssna) 

(Fortsätter med regelgenomgång) 

- Om jag är så här nära får jag inte ha klubbladet över knäna - knäna bak och midjan 

fram. 

- Man får inte lyfta upp klubban, men dra undan den när klubborna har kontakt med 

marken. Får inte göra så. Får inte slå på honom. 

- Vad får du göra om det kommer en hög boll? 

- Får inte nicka, hoppa. Det är okej att bli skjuten i huvudet, inte medvetet. 

- Man får inte kasta klubban, men trampar man på klubban av misstag, händer inget 

- Om man kör rätt, Börjar man alltid med tekning när det är mål.  

(går igenom hur man tekar/hur tekningen går till) 

 

Genomgång av skotteknik 

- När ni spelar idag, spelar ni med pallplintar som målvakter. För att kunna göra mål, 

måste ni kunna skjuta höga skott med klubban. 

- (Till elev) Hur tänker du när du ska skjuta ett skott? 

- Ni ser hur han får upp den genom att vinkla bladet 

- Dragskott: då drar man klubban bakåt 
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(ber en till elev att visa dragskott) 

- Ah, på väg att få upp den.. 

 

Genomgång av övning 

- Ni skjuter höga skott på det ena målet och precisionsskott på det andra. 

- En boll per person, hämta bollarna här nere. 

- Det funkar inte så bra, alla ställer upp efter X. Ni ska ha en boll. 

- Böj inte klubborna, alla ska ha en så det finns. Kolla om det finns fler klubbor. 

(Förklarar hur övningen ska genomföras) 

(Går ut och pratar med en missnöjd elev under övningen) 

- Skjut helst över, försök att få klubban snedställd så ni får höjd på den (bollen) 

- Försök hålla lite avstånd 

- Till elev: Gör du så här, så kan du chippa bollen. Träna på det, bara kör! 

- Bra, där fick du lite höjd 

 

Bryter aktiviteten, introducerar en ny 

- Då gör vi såhär. Killarna kan ställa upp sig här och tjejerna där.  

- Stå på linjen som jag sa! 

- Nu ska ni passa till varandra. Ta ut avstånd och passa. 

(Efter ett tag) 

- Nu roterar ni ett steg till vänster. 

(efter en stund till) 

- Och sen roterar vi en gång till! 

- Neeej, XXX absolut inget sånt, då får du köpa en ny klubba om du ska göra så! 

 

Indelning av lag för spel 

(ber eleverna lägga bollar i påsen och rangordnar i längdordning, lagindelning) 

(pratar om elevernas längd, skojar. Gör lagen redo för spel) 

- Man börjar med tekning! 

- X, du har inte kört innebandy så mycket heller? Vi får dela in så det blir lite jämnare 

kanske. 

Genomgång av regler och spel 

(Går igenom kort sammanfattning av regler och styr upp lagen för spel) 



	   43	  

(Instruerar hur man kan täcka målet fördelaktigt, vad som är tillåtet och inte) - ett knä 

i marken tillåtet. 

 

Spel på småmål 

- (Efter mål) Nu är det en killes tur att teka. (Går igenom tekningsteknik) 

- (Efter mål) En ny tekare, nu en tjej  

- Du får inte gå emellan (benen)  

(Instruerar tekningsteknik) 

- Bra XXX, bra XXX 

- Kom igen! 

(påminner eleverna om att hålla ner klubborna under spelet) 

- Ställ upp er för tekning! 

- Bra XXX 

- (Till elev:) Om det är två som sagt till kanske man ska tänka till lite (angående 

farligt spel) 

- Kom igen XXX, kom igen XXX 

- ojojoj X 

(påminner eleverna om tiden som är kvar) 

- Tekning, en tjej kanske. 

- Ojojoj 

- Oj vad snyggt! (mål) 

- Inga höga klubbor nu, X 

- Ojojoj, där hade du tur X 

(Elev faller på svanskotan, lärare hjälper honom upp på benen) 

(Eleverna avslutar lektionen själva) 

 

Lärare 2 

Inledning 

(presenterar vilken aktivitet som ska genomföras- indiansmyg) 

- Vet alla hur det går till? 

(Kort info om nästa lektion!) 

(Låter eleverna ändra landskapet). 

 

- Till elev var det det du skulle göra nu? 
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- Inte leka, gör detta seriöst nu, annars plockar vi bort det och gör något annat 

 

- Alla på ett och samma led, inräkning (introducerar lek, med tillhörande info, regler) 

- Man får stå på ett ben men inte luta sig 

 

Huvudaktivitet- Indiansmyg 

- Till elev ser du någon eller? 

- Då får ni ner och räkna 

- fel, ner och räkna. 

- felfelfel, ner. 

- Hallå, det är inte världsmästerskapen (angående att elever klagade på regel). 

- Vad var problemet? 

(domare, rätt eller fel vid gissningar av elever) 

- När man är i boet, får man ta? Nej, så brukar inte jag köra. 

- Räkna lite saktare. 

- Nu är du tagen. “elev” Felfelfel, nernerner. 

- “elev” felfelfelfel 

- “elev”, tyckte du att du klarade dig? “elev”-jag tyckte jag klarade mig! BRA, då 

klarar du dig. 

- Var? fel! 

(“elev”  ångrar sig och vill vara med) -Nu fick du ett val i början, du valde att räkna 

matte. Du kan inte välja och bara göra det roligaste. 

- Nu gör vi så att alla med en i handen går ner, så räknar vi. 

 

- Alla lag som vill vara (tagare) räcker upp en hand. 

 

- räkna ordentligt och så där. 

- Vill du va med får du springa, åter igen “elev”  som sitter vid sidan. 

- Lite högre och lite långsammare 

- Det var jättebra grabbar 

 

- Det är inte världsmästerskapen.  
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- “elev” allvarligt, varför vill du förstöra för dina klasskamrater? du sitter ju och 

pekar. 

nya tagare. 

 

- (skada), hur gick det? stanna, stanna. Vänta, vänta, vänta. 

- Blod här, så vill inte att någon springer här. 

- Ni kan köra, spring inte i blodet bara. 

 

-  har man inget att göra, vilket alla just nu har, kan man sätta sig i ringen. 

 

- Ni känner inte att ni kan hjälpa till med den (tjock)mattan? 

 

Avslutning 

-Lyssna, snabbt här då. 

- jag skojade lite med x innan att man behöver öva på att plocka undan. tråkigt när 

vissa inte hjälper till (varnar om att bli mer strikt). 

 

- Det är nästan att ni skulle behöva öva på att plocka bort grejer. 

- Fortsätter det såhär får vi hålla räkning vem som gör vad. 

- Fredag (nästa lektion)! Dans sen lek! 

 

Lärare 3 

Introduktion av musikuppgift 

(till elever:) Hur ni valt musik rörelse “boxning”?.. spelar ingen roll 

- Hur ni kan hålla takten till musiken är det som är viktigt, om man klarar av det 

avspänt hålla takten eller stelt 

- Om man känner rytmen i musiken är det jag tittar på 

- Gör så gott ni kan och försök hålla takten 

- När jag ska göra matrisen hur ni håller takten kommer jag inte komma igång hur ni 

gjorde SI och så 

- När X körde den musiken var han ett visst betyg 

- Men ju fler låtar ni gör desto bättre helhet får jag över era rörelser  
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- Känner ni inte att jag är inte riktigt nöjd med prestationerna kanske man får träna 

extra 

 

(Pratar med eleverna om betyget och om vikten att man kan tillräckligt mycket för ett 

visst betyg, att ta eget ansvar för att träna rörelser till musik, likt andra rörelser som 

bagger i volley osv) 

 

Aktivitet - musikuppgift 

(Frågar elever hur de ska ställa upp sig) 

(Ber elever att göra sig redo) 

(Ber elev att ta undan bollen, för att det stör) 

- Behöver ni bollen till dansen? 

(Elev frågar läraren hur man ska hålla boxningsredskapet) 

- X säger du till när de ska byta uppgifter sen? 

 

Samtal om de första övningarna  

- Ni kan sitta kvar där lite nu 

- Nu är det ju inte vad ni gör under programmen som jag bedömer 

 

(Frågar elever vad som vad bra under övningarna) 

 

- Bra låtar, bra tempo lagom start 

- Vad skulle man kunna göra bättre till nästa gång 

 

(Betonar att instruera rörelserna mer) 

(Betonar vikten av själva rörelserna under övningarna) 

 

Fortsättning av uppgift 

 

Avslutning 

(Ber elever stänga dörren) 

- (Till eleverna:) Vad var det som var bra? Var takten bra? Var musiken lätt att följa? 

Var den sista låten snabb?  
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- Sista låten var ett miniträningsprogram - Mycket bra, kanske skulle sänka farten lite 

där 

- Nu får ni 6-7 minuter på er att avsluta hur ni vill (valfri aktivitet). 

 

Lärare 4 

Inledning  

Information kring test, lektionsupplägg och info runt omkring 

 

- Idag är en testa på lektion, och imorgon kommer jag att förklara lite mer i detalj hur 

man spelar.  

 

(placerar ut elever för test).  

 

- Enda regeln är att ingen ska vara ensam, så bjud med någon om ni ser att den blir 

själv.  

- “elev” kom här, lägger in boll.  

 

Huvudaktivitet 

 

(ger feedback till elevsvar), -pratar med elev kring plagiat,  

- Om det är kopierat vet jag inte vad du vet? 

 

-Fråga, hur gör man för att kunna förebygga skador  

elevsvar 

Det är bra okej 

 

- Absolut, det är jag med på. 

(Ställer frågan på engelska) 

Fråga;... 

(elevsvar ) 

- mm, precis, upprepar och ställer följdfråga 

 

Vad är fairplay? 

(elevsvar) 



	   48	  

 

- Okej! Kan du ge ett exempel? 

(elevsvar) Exempel... 

- Okej, mm. good. 

- Vad är fairplay? 

- psykiska, fysiska skador? 

- Ger exempel och förklarar. 

- Styrketräning gör att vi minskar skador...jämför en penna med ett träd, enklare att ta 

sönder en penna än ett träd.  

 

- Kondition, vad är det? 

- Förklarar. När man tränar kondition,  

 

- Varför är din skapade aktivitet bra? 

elev svarar…. 

- Okej, mhm,  

 

- Hörrni! Ni klarade det, ni gjorde det bra!  

 

- När du känner dig klar kan du skicka.  

- Om du klarar testet sätter jag betyg,  

 

-“Elev”  

(jämför på dessa har du E-C-A, och rosa är kopierat svar) 

- Jättebra svar på den styrketräning, här förklarar du bara reglerna för sporten 

- Mycket bra! 

 

- Ditt prov! Det gick bra!  

- Du har tre stycken C här och tre E, så du har faktiskt lämnat E-nivå nu.  

- (visar exempel på bättre kvalitet) det är ju skitbra, så ska du tänka.  

(förklarar rörelseförmåga) 

- Teori, dans behöver du bli lite bättre på om du vill ha D.  

(info vad som gäller kring simning) 
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-“Elev” titta här, detta är ditt! 

-Grönt är E 

(förklarar betygsfärger, Mörkgrönt-osv.) 

 

- “Elev” När du har skrivit dina svar så är: Detta C, A osv.  

- Så glad att du håller sån bra nivå, 

 

- “Elev”Du har två stycken på A-nivå 

-Som helhet har du svarat väldigt bra, du har helt klart lämnat E nivå, du har flera 

grejer som är på C eller A-nivå,  

- Som helhet jättebra prov 

 

- Här kommer lite A-svar va, men som helhet på provet  

 

- Killar, kör badminton 

(spelar pingis med elever)  

- När jag vinner bollen byter vi spelare. 

- Ska du serva igen? 

- Bra servat 

- Nu har vi tre minuter kvar! 

- Vi samlar in racket och bollar 

 

Avslutning  

- Nu vill jag att ipadarna... 

- Bra jobbat idag, lite lekis, men det är oket 

- Gött att ni är klara med proven, har jag tid att rätta idag får ni dem imorgon. 

- Imorgon kör vi också lite genomgång av dessa sporterna, regler och hur man ska 

göra. Nästa vecka är det volleybollturnering. 

 

- Hur som helst hörrni! 

- racket imorgon, Volleyboll, Racket fredag och sen är det jullov hörrni! 

 

Lärare 5 

Inledning 
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- Först vill jag kolla vad ni tyckte om gårdagen, då vi hade ett pulspass,  

x- svar 

Hur kan man göra det bättre då? 

- Hela passet tänkte jag, men om man skulle lära sig dansen bättre  

x- svar 

- Målsättningen var inte att lära sig dansen, utan att kunna få ett medel att lära er 

dans(er), så att ni kunde lära er hemma eller så.  

- Juldanserna då, vad tyckte ni? Ska vi göra dem idag också? 

 

(Info om olika danser) 

 

- Till nästa veckas aktivitet, har ni koll på hur det kommer gå till på trippelbollen? 

 

(går igenom upplägget för trippelboll - poäng, tider, regler, lika många killar/tjejer på 

planen,) 

 

- Uppgiften är ju att alla ska spela och delta på något sätt, men vi går inte in och har 

synpunkter på hur mkt folk spelar.  

 

Introduktion av aktivitet 

- Jag tänker mig en snabbrepetition av danserna! 

- Har ni i elevråd/skol-if tagit upp frågan om pulspassets vara eller icke vara? 

- Ska vi fortsätta med det? 

- Okej, då vet jag hur ni tänker 

 

- Vi börjar med 6ornas dans, killsteg och tjejsteg, så det underlättar om ni ställer er så 

(visar).  

 

Vi kör två gånger - och snälla lite inlevelse nu så det blir bra. 

(instruerar/visar under dansen vad eleverna ska göra med takt, steg, rörelseföljd.) 

(pausar musiken) 

- Visar tillsammans med elev, räknar in i snurren (första delen) 

- vänster, höger, eller hopp och hopp (visar) 

 



	   51	  

- Ta ut rörelserna lite mer under dansen. 

-Det handlar inte om en joggingtur, utan så här; mer dansant. 

 

Ny dans  

- (visar), 1-2-3-hopp 

- börja på höger tjejer, killar vänster 

- (visar), 1-2-3-hopp 

-Många springer runt, testa att hoppa, hoppa-hoppa, hopppa-hoppa 

- Visade jag förra gången hur man dansar shottis två och två? 

- (Visar) 1-2-3, hopp 

- Bjud upp 

- 1-2-3, hopp, hoppsan studsa,  hoppsan studsa 

 

(räknar takt och visar steg.) 

- Ny dans, 1-2-3-4, hoppsansa, trallala, hej då till henne.  

 

- Om man ska hinna med mer än två varv, måste killen verkligen gå in framför direkt 

och tjejen hänga med 

- ge varandra en stor applåd 

-Vill ni dansa mer eller göra något annat? 

 

Ny aktivitet 

- Introducerar aktiviteten med regler och förutsättningar 

- Inga pakter nu, alla mot alla,  

- Ge er ut och ta lite risker nu 

- inga händer då det är fotboll nu,  

- Varför är alla bollar borta nu? Ni måste ta lite risker. 

- Det är bra x, ta lite risk 

 

- Kämpa på nu X 

- x bakom dig, under bänken 

- oooooje! 

Avlsutning,  

- ta in bollar och käglor, sätt er på bänken 
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- Var det en kul lek? 

- Nästa gång vi ses, på tisdag är det trippelboll, 2, domare till fotboll, innebandy, 4 till 

volleyboll, håll tiden då. slut för idag tack för idag.  

 

9.2 Intervjuguide 

Använd intervjuguide 

Informerar om:  

- Definition av explicit kommunikation, t.ex: 

Feedback, summativ/formativ-bedömning, presentation av syfte, innehåll m.m. dvs. 

all form av verbal kommunikation. 

- Anonymitet: Att inget i studien kopplas till namn, arbetsplats, ort osv. 

- Frågar om tillåtelse att spela in 

 

Frågor: 

1. Vad anser du vara viktigt att förmedla genom kommunikation i undervisningen? 

2. Vad anser du är det mest förekommande innehållet i din kommunikation till 

eleverna? 

3. Finns det någonting i kommunikationen med eleverna du skulle vilja öka/minska? 
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