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Sammandrag  
 

Syfte Syftet med studien är att belysa hur 19 elever i år 5 relaterar till och förstår 

idrottslärarens roll. Vi vill genom detta arbete få fram en bild av vad det är eleverna uppfattar att 

idrottsläraren gör på lektionen.  

 

Frågeställning Vad säger elever att lärare gör på idrottslektionen?  

 

Metod Undersökningen bygger på en fenomenografisk forskningsansats som beskriver 

människors uppfattningar av olika fenomen. Vi har med hjälp av kvalitativa fokusgruppintervjuer 

genomfört vår undersökning med ett antal elever från en klass i årskurs 5 för att ta reda på 

elevernas uppfattningar om lärarrollen.  

 

Resultat Resultatet utgör fyra beskrivningskategorier som redogör för elevers uppfattningar av 

lärarrollen: 1. Läraren ger instruktioner, pratar och förklarar vad eleverna ska göra och hur 

övningarna går till; 2. Läraren är uppmärksam, håller ordning och har kontroll, ser till så att 

eleverna följer reglerna och att inget fusk förekommer; 3. Läraren är aktiv, ser till så att 

planeringen flyter på, tar fram och plockar bort redskap inför nästa aktivitet; 4. Läraren ger 

feedback på prestationer, både till hela klassen och individuellt. 

 
Slutsats Sammanfattningsvis kan vi säga att eleverna uppfattar att idrottsläraren gör någonting 

på idrottslektionen. Vad idrottsläraren gör på lektionen och hur idrottslärarens görande kan 

uppfattas beskrivs av eleverna på många skilda sätt. Det som inte framgår tydligt, är om eleverna 

förstår idrottsläraren roll som någon som har som syfte att i idrottsundervisningen lära ut 

kunskaper. 

 

 
Nyckelord: elever, uppfattningar, idrottslärarens roll.   
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Förord  
Vi vill i detta förord tacka våra handledare Lucia och Vaike som har med sina insatser och kritiska 

ögon hjälpt oss att komma vidare med detta arbete.  

 

Vi vill också tacka den läraren och de elever som har ställt upp med stort engagemang. Utan er 

hade det inte varit möjligt för oss att klara av föreliggande uppsats. 

 

Sist men inte minst vill vi tacka varandra för den tid vi tillbringat tillsammans med uppsatsen. 

Trots att arbetets gång har varit en berg- och dalbana har vi haft ett enormt engagemang och 

intresse för ämnet och vårt arbete.  
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1 Inledning 

 

– Samling, ropar idrottsläraren. Idrottslektionen börjar med att eleverna samlas och sätter sig i en halvcirkel. 

Läraren i Idrott och hälsa sitter ner framför eleverna och gör en extra kontroll så att alla är med och på plats 

inne i gympasalen.  

 

– Idag får ni öva på samarbete, så tänkte jag att spökboll1 är något som ni allra flesta tycker är kul. Vad är 

viktigt att tänka på vid samarbete, någon? säger läraren. 

 – Att lyssna på varandra, säger en elev.   

– Väldigt	  viktigt	  är	  det	  att	  lyssna	  och	  vara	  uppmärksam	  på	  sina	  lagkamrater,	  säger	  läraren	  tillbaka.	  Något	  

mer?	  	   

 – Passa varandra, säger en annan elev.  

– Bra, och tänk på att det är ingen tävling utan det handlar om att ni ska ha kul, röra på er och må bra, säger 

läraren, som avslut på diskussionen.   

– Ni fyra hjälper Albin och Lisa att ta fram två bänkar, som ni ställer längst ut på varsin kortsida av planen, 

säger idrottsläraren. Lagen ställer sig på varsin sida av planen och läraren kastar upp bollen. Under spelets 

gång får eleverna uppmuntran av läraren. 

- Bra samarbete där. Heja lagen! Tänk på att vara uppmärksamma och passa varandra. Duktigt där! Håll i 

gång kropparna och rör på er!  

 

I lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU). I citatet 

ovanför beskriver författarna av föreliggande arbete upplevelser och erfarenheter från en 

idrottslektion från en VFU-period. Utifrån citatet kan det läraren2 gör uppfattas genom fyra olika 

kategorier: idrottsläraren samlar alla elever i en halvcirkel och ser så att alla är på plats (skapar en 

trivsam atmosfär), läraren går vidare genom instruera om vad det är eleverna ska göra på 

idrottslektionen (innehåll), ber eleverna om hjälp att ta fram redskap för aktiviteten (leda och 

planera) och under bollekens gång uppmuntrar läraren eleverna till samarbete (lär ut).  

Idrottslärare i allmänhet planerar sin undervisning på olika sätt. Varje idrottsundervisning behöver 

inte nödvändigtvis följa den här strukturen av planering och uppläggning som vi har gett en 

beskrivning av ovanför. Enligt Lpo 94 (Skolverket, 2006) ska läraren planera och organisera en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Spökboll är en bollek med två lag, ofta förekommande som en uppvärmningsaktivitet på idrottslektionen i skolan. 

http://www.leksidan.se/vuxna.aspx hämtad 2011-04-28 
2 När vi av föreliggande arbete skriver lärare, så menar vi idrottslärare. I annat fall förtydligas om vi menar lärare i 

andra ämne eller i allmänhet.  
3 Vi kallar läraren för hon (henne), eftersom vi, författare av föreliggande arbete är kvinnor. 	  
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bra undervisning med aktiviteter för att främja barns totala utveckling, såväl fysiska och psykiska 

som sociala förmågor. Detta är en viktig del i idrottslärarens yrke, vidare menar vi att det även 

krävs att idrottslärare har god kompetens om undervisning och lärande, samt ett förhållningssätt 

som gynnar eleverna positivt för att kunna utveckla barns förmågor. Vi menar också att varje 

människa är unik på sitt sätt, men att vara lärare i Idrott och hälsa innebär att läraren inte står tyst i 

ett hörn och iakttar barnens lek och aktivitet. Tvärtom bör idrottsläraren brinna för det hon gör och 

undervisar i. Att visa engagemang och att vara flexibel är två viktiga egenskaper hos läraren. 

Författarna av föreliggande arbete har varit ute på VFU och upplevt att det finns idrottslärare som 

har en tillbakadragen ledarroll, där knappt något engagemang visas, och där ingen uppmuntran ges 

till eleverna. Detta tror vi kan påverka elevernas helhetsutveckling negativt, vilket kan leda till att 

eleverna tappar viljan och motivationen för Idrott och hälsa. 

Idrottsundervisningen är ett ämne i skolan som har stor betydelse för barn och ungdomar i ett 

livslångt lärande. Därför menar vi vidare att det är viktigt att idrottsläraren är engagerad, och 

uppmärksam på att uppmuntra och ge en återkoppling, som gynnar elevers lärande och utveckling. 

Redelius (2002) tar i sin avhandling upp att idrottsledarens sätt att agera gentemot eleverna kan 

påverka barnens lärande. Författaren menar vidare att läraren har ett visst förhållningssätt där hon 

förmedlar en viss uppsättning normer och värderingar.  Det handlar främst om att läraren är 

pedagogisk fostrare, vilket innebär att läraren med omsorg och moral utvecklar och bedömer barns 

beteende såsom förmågor och färdigheter.  

Annerstedt (2007) menar att idrottsundervisningen inte bara handlar om att eleverna ska vara 

aktiva och röra på sig. Det handlar också om hur man på ett lustfyllt sätt utmanar och lär eleverna 

genom att skapa pedagogiska situationer där eleverna kan utöva sina färdigheter och uppnå 

resultat. Författaren menar också att idrottsläraren bör ha god kompetens om själva ämnet för att 

bland annat kunna ge feedback på elevernas prestationer. Stensmo (2008) framhåller också att en 

god undervisning till stor del handlar om hur lärarens roll påverkar eleverna. Lärarens förmåga att 

lära ut kunskaper till eleverna och ett positivt förhållningssätt har betydelse för en bra 

undervisning och för eleverna.  

Idrottsläraren har en avgörande roll för elevers lärande och utveckling, det är fråga om hur rollen 

visar sig i idrottsundervisningen och för eleverna som speglar detta. Är det så att eleverna är 

medvetna om vad läraren gör på idrottslektionen och vilken roll hon har som idrottslärare? 
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att belysa hur 19 elever i år 5 relaterar till och förstår idrottslärarens roll. Vi 

vill genom detta arbete få fram en bild av vad det är eleverna uppfattar att idrottsläraren gör på 

lektionen.  

 

 

1.2 Frågeställning 

Hur uttrycker elever vad läraren gör på idrottslektionen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

9	  

	  

2 Bakgrund 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för idrottslärarens roll och beskriver den kompetens som 

läraren ska besitta för att framstå som en god lärare. Vi tar även upp lärarens ledarskap och 

ledarskapsstilar för att ge en närmare beskrivning av lärarrollens olika egenskaper, samt en 

översikt över hur elever uppfattar skolan och lärare allmänt.   

2.1 Idrottslärarens roll/kompetens 

Idrottslärarens roll har genom tiderna växlat från att ha krav på en god idrottslig förmåga till krav 

att ha kunskaper för att skapa pedagogiska situationer. Det krävs alltså inte bara att idrottsläraren 

är duktig i idrott. Hon ska också kunna diagnostisera svårigheter, finna metoder, lösningar och 

övningar som gynnar eleverna, samt inneha en förmåga att förstå elevernas sätt att tänka 

(Annerstedt, 1991).   

 

Eftersom läraryrket är mångfacetterat finns inte ett tydligt svar på vad som betraktas som god 

lärarkompetens. I texten nedanför följer några aspekter på vad som kan känneteckna den 

kompetenta idrottsläraren (Annerstedt, 1991, s. 207).  Annerstedt (1991) har ur ett 

fenomenografiskt empiriskt perspektiv undersökt idrottslärares uppfattning om idrottsläraryrkets 

kompetens. Författaren har i sin analys kommit fram till fyra skilda uppfattningar som framgått i 

intervjun om vilka kompetenser en idrottslärare bör besitta och de gäller förmågan att:  

1. Skapa en trivsam atmosfär  

2. Leda och planera arbetet  

3. Presentera innehållet på ett riktigt sätt  

4. Lära ut  

 

Nedan redogörs för vardera av dessa fyra lärarkompetenser.  

 

2.1.1 Skapa en trivsam atmosfär 
För att få en trivsam atmosfär bör läraren skapa ett tryggt och positivt klimat under lektionerna 

tillsammans med eleverna. Det innebär också att idrottsläraren visar empati och använder ett 

kommunikativt samspel med eleverna för att bland annat utveckla varaktiga relationer och bygga 

förtroende. Viktigt är det i kommunikation med eleverna att de får positiv återkoppling för sin 
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insats. Eleverna upplever då i sin tur att undervisningen är uppskattad och meningsfull 

(Annerstedt, 1991). Även Raustorp (2004) menar att lärarens relation till eleverna bygger just på 

att lära känna eleverna. Det är av stor vikt att skaffa sig kunskap om de olika eleverna och att vara 

lyhörd och uppmärksam för att kunna tillgodose varje individs behov och förutsättningar. 

Författaren menar vidare att för att upprätthålla en god atmosfär är även här kommunikation med 

eleverna väldigt viktigt. Det är med andra ord bra att läraren har ett samspel med eleverna och ser 

till så att eleverna kommer till tals.  

 

2.1.2 Leda, planera och organisera undervisning 
God undervisning förutsätter att läraren har en god förmåga att planera och organisera 

undervisningen så att eleverna på bästa möjliga sätt kan utveckla de kunskaper och färdigheter 

som idrotten kräver. För att lyckas med detta är det viktigt att idrottsläraren har en god förmåga att 

leda gruppen, att hålla ordning och att läraren finner strategier som gör att eleverna är 

uppmärksamma och lyssnar (Annerstedt, 1991). Enligt Stensmo (2008) sker planeringen inte bara 

innan lektionen börjar, utan också under och efter lektionen. Författaren förklarar begreppet 

planering som något som innefattar både att lösa problem och att fatta beslut. Annerstedt (2007) 

menar att det inte alltid är så att det man tänkt sig och planerat för inför en idrottslektion ”går som 

på räls”, utan det kan inträffa oväntade saker under resans gång som man måste vara beredd på. 

Att planera innebär enligt Annerstedt (2007) också att man utgår från kursplanen och med tanke 

på den lägger vikten på vad det är eleverna ska lära sig, så att man har ett syfte och ett mål med 

aktiviteten. Planeringen kräver även att idrottsläraren har förmåga att leda en klass och samtidigt 

har ordning på och kontroll över eleverna. Det innebär att läraren bör organisera elever och 

redskap så att onödiga konflikter inte ska uppstå. När Stensmo (2008) beskriver kontroll menar 

han att det även innefattar att läraren har ”koll” på sin auktoritet, och menar att lärarens sätt att 

förhålla sig till disciplin, ordning och reda samt till gott uppförande har betydelse. 

 

2.1.3 Presentera innehållet  
Idrottsläraren lägger fokus på innehållet i undervisningen med hjälp av sin kunskap och erfarenhet 

av hur man bemöter eleverna. Lärarens sätt att presentera och lägga fram ett ämnesinnehåll ska 

vara genomförbart så att eleverna lär sig (Annerstedt, 1991). Vidare menar Annerstedt (2007) att 

när idrottsläraren presenterar innehållet så utgår läraren från läroplanen och kursplanen. Enligt 
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Lpo 94 är grunden för en bra undervisning när skolan ger eleverna möjlighet till utforskande, 

nyfikenhet och lust att lära (Skolverket, 2006).  

Annerstedt (2007) fortsätter resonera kring innehåll i undervisningen och menar att det är själva 

undervisandet som står i centrum och att det är lärarens roll som instruktör som fokuseras. Fokus 

ligger på hur läraren väljer att presentera och instruera ämnesinnehållet samt vilket mål och syfte 

idrottsläraren har med innehållet. Annerstedt (2007) anser att detta har en avgörande roll för på 

vilket sätt eleverna lär sig och utvecklas.    

 

2.1.4 Lära ut 
Att lära ut innebär att idrottsläraren måste ha förmåga att skapa situationer för lärande där eleverna 

ges möjlighet att utveckla sina färdigheter och förmågor. Läraren ska vara tränad i att kunna 

uppmärksamma elevernas fel och se vad det är de behöver träna för att utvecklas (Annerstedt, 

1991). 

Även Raustorp (2004) belyser lärarens förmåga att kunna se elever för att kunna hjälpa dem att 

förbättra sina rörelser. Han tar upp feedback som ett sätt att utveckla eleverna och han menar även 

att läraren bör ha goda kunskaper och vara en skicklig analytiker. Raustorp (2004) delar in 

feedback i två kategorier för att förklara närmare hur dessa egenskaper kan framkomma i 

undervisningen: 

1. Vetskap om resultatet innebär att läraren ger feedback till eleven genom att kommentera 

något som inte tillför något till exempel ”Du missade”, vilket är något som eleven själv är 

medveten om.  

2. Vetskap om utförandet handlar mer om att läraren ger konstruktiv feedback om själva 

rörelsen som kan vara: 

a) Allmänt positiv: ” Bra samarbete”. Denna typ av feedback är positiv och stärker 

individens lust och motivation.  

b) Specifik: ”Sträck ut det ena benet framför det andra för att få balans” feedback på 

elevens rörelsemönster.   

 

2.2 Lärarens ledarskap 

Stensmo (2008) tar upp tre viktiga aspekter av kompetenser som läraren bör ha i sitt arbete. Den 

första beskriver han som ämneskompetens vilket innefattar att läraren har kunskap om sitt ämne, 

begrepp, fakta och teorier om nutida och historiska perspektiv samt förmågan att kritiskt kunna 
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granska ny kunskap inom ämnena. Den andra aspekten förklarar författaren som didaktisk 

kompetens som innebär att dels kunna planera och genomföra, men också att utvärdera 

undervisningen, med tanke på val av innehåll (vad?), val av metod (hur?) och skälen till dessa 

(varför?). Den tredje aspekten handlar om ledarkompetens, vilket innebär att läraren skall kunna 

organisera och leda klassen som arbetande kollektiv, samt hantera frågor om disciplin, ordning 

och individualisera elevers arbete och lärande.  

Det finns inga enkla svar på vad som kännetecknar en god ledare och ett gott ledarskap. Eftersom 

fenomenet ledarskap är mångfacetterat så är det svårt att ge en konkret definition av begreppet. 

Enligt Maltén (2000) är syftet med ledarskap att få eleverna att förverkliga målen och vikten av att 

hantera sociala samspel.  Några definitioner på ledarskap i Maltén (2000, sid. 8): 
 

”Den process genom vilken en person influerar andra att nå uppställda mål (Bruzelius & Skärvad, 

1995).” 

”Ledarskap är de processer som är nödvändiga för att påverka beteenden hos personer eller grupper för 

att de ska nå bestämda mål i givna situationer (Dalin, 1994).” 

 

Ledarskap kan inte enbart ses från personlighetsegenskaper, snarare att det kan ses i sammanhang 

med och i samspelet mellan personlighet och situation, för att ett gott ledarskap ska kunna 

utvecklas (Maltén, 2000).  

 

Att vara en god och skicklig lärare innebär att man måste ha goda ämneskunskaper, men också 

olika undervisningsmetoder och arbetssätt för att anpassa sin undervisning efter elevernas behov 

och förutsättningar (Svensson, 1998). Lärarens uppgift är att skapa antaganden för 

kunskapsutveckling hos eleverna som grupp men också som enskilda individer där varje elevs 

individuella behov och förutsättningar uppmärksammas (Wikberg, 1998). Det räcker inte med att 

ha goda ämneskunskaper, även om detta är väldigt viktigt, utan läraren måste även vara en 

skicklig ledare och ha god kompetens i att utveckla, planera och organisera arbetet i klassen 

(Svensson, 1998).  
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I sin doktorsavhandling En god lärare tar Numan (1999) upp lärarkompetens och hur begreppet 

förklaras.   

”Utbildningsdepartementets (1994b) agenda 2000 hävdade: ”I sin mest generella mening kan 

kompetens definieras som den handlingsförmåga med vars hjälp vi förverkligar våra avsikter.” (Numan, 

1999, sid. 57) 

 

Enligt kompetensutredningen (SOU:1991:56, i Numan, 1999) innebär begreppet lärarkompetens 

förmågan att klara av de olika krav som ställs i en viss situation i en viss verksamhet. Att vara 

kompetent innebär också att lärare har förmåga att reflektera över det egna tänkandet och över sina 

egna handlingar. Genom att reflektera över sitt förhållningssätt kan den egna praktiken 

uppmärksammas, vilket innebär att den praktiska kunskapen kan fördjupas och utvecklas 

(Alexandersson, 1994b. i Numan, 1999).  

 

Enligt Wikberg (1998) är ledarskap en avgörande och drivande faktor som påverkar inlärning, 

arbetsklimat och grupprocesser i klassrummet. Läraren ska tänka på att organisera arbetet så att 

varje elev får det bra både vad det gäller inlärning och sociala förhållanden i gruppen. Författaren 

tar vidare upp några egenskaper som är betydelsefulla för ett gott ledarskap: förmågan att skapa 

trygghet och tillit i mötet med elever, tydlighet i kommunikationen, att kroppsspråket 

överensstämmer med det läraren säger och att läraren visar att det är hon som bestämmer.   

 

2.3 Ledarskapsstilar  

Att vara ledare innebär enligt Maltén (2000) att man har en viktig uppgift för att stimulera och 

utveckla människor. Ledarskap kan indelas in i två delar, den ena delen beskriver struktur genom 

planering, igångsättning och styrning. Den andra delen handlar om att ge stöd och bekräftelse, 

samt att skapa trygghet i gruppen. Det finns ett antal teorier om ledarskap och tre av dem är enligt 

Stensmo (2008): Det auktoritära ledarskapet, låt-gå ledarskapet och det demokratiska ledarskapet 

vilka syftar till lärarens ledarskap i klassen med gruppen. Maltén (2000) menar att det är lärarens 

sätt att styra gruppen som avgör hur gruppen fungerar.	  Att hitta sin egen stil tar emellertid tid.  

Ledarstilen formas med hjälp av kunskaper om ledarskap, i kombination med praktisk erfarenhet. 
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Det auktoritära ledarskapet kännetecknas av att läraren är dominerande och tillåter sig inte att 

ifrågasättas, lyssnar inte på andra, är intolerant mot andra och vill själv styra och bestämma. Låt-

gå ledaren är passiv och tar inga större beslut eller initiativ. Läraren ger gruppen större ansvar och 

fria tyglar att bestämma, men finns där för gruppen vid behov. Det demokratiska ledarskapet 

innebär att läraren samarbetar och planerar tillsammans med gruppen. Läraren tar hänsyn till 

gruppens åsikter, fattar beslut tillsammans med eleverna och skapar trygghet och samhörighet i 

gruppen (Maltén, 2000).   

 

2.4 Elever om skolan och lärare 
 

Dockett mfl. (2010) diskuterar i artikeln What will my teacher be like? Picture storybooks about 

starting school elevers förväntningar på skola och lärare. När barn börjar skolan är de ivriga att få 

veta vem som kommer vara deras lärare och hur deras lärare kommer se ut. Vissa barn har en 

negativ bild av skolan och har därför också dåliga förväntningar på läraren. Oro väcks i barn om 

att läraren kommer vara hård och vara en auktoritär ledartyp som ständigt bestämmer och vill ha 

kontroll. Å andra sidan finns det bilder av läraren som en känslig person som hjälper till. I 

Docketts artikel redovisas en studie av hur lärare inom barnbilderböcker eller sagoböcker 

framställs. För att förstå vad det är som bidrar till elevernas förväntningar på skola och lärare, så 

ger de 164 engelska sagoböckerna som har analyserats, bilder av hur läraren är representerad. 

Tanken är att barnbilderböckerna ska vara en förutsättning för barnen innan de börjar skolan. 

Vidare menar författarna av denna artikel att det blir en förberedelse för barnen att inta rollen som 

elev och de får veta hur det är att gå i skolan och att ha en lärare. I många av böckerna framstår 

läraren som en person som undervisar och lär ut olika ämnen. Läraren bär på mycket kunskap och 

presenterar detta för att stimulera eleverna till lärande, eleverna får ställa frågor när de undrar över 

något. Böckerna ger bilder av hur läraren på ett effektivt sätt löser konflikter som uppstår mellan 

eleverna. Sammantaget framstår läraren som trevlig och omtänksam och tänker på barnets bästa. 

Slutsatsen kan sammanfattas att bilderböcker är en effektiv metod som innebär att barn, innan de 

börjar skolan, får en inblick i hur det kan se ut och hur det kan vara i skolans verksamhet.    

 

 

Enligt Löwenborg och Gíslason (2003) kan elevernas uppfattningar av läraren variera med 

föreställningen om att eleverna har olika bakgrunder och därmed olika bilder av skolan, men även 
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olika syn på lärare i allmänhet. Elevernas förväntningar på hur en lärare ska vara, återspeglas i hur 

de uppfattar vuxenvärlden. Föräldrarna har stor påverkan på hur deras barn ser på omvärlden. 

Eleverna har en bild av att läraren ska vara allvetande där hon bär på all viktig kunskap. Skulle det 

visa sig att läraren inte skulle kunna veta allt framstår läraren som okunnig. Även Arfwedson och 

Arfwedson (2002) menar att det är föräldrarnas livssituation och deras inställning till och 

förväntningar på skola och utbildning som elever har med sig in i skolan och klassrummet. Det 

som krävs av läraren är bland annat ett personligt engagemang i varje elev. Läraren ska se alla 

elever, lyssna och låta eleverna komma till tals. Empati och humor är viktiga egenskaper för att 

läraren ska skapa en positiv miljö, men också förutsättningen att läraren är arbetsorienterad. Det 

innebär att läraren ständigt står inför utmaningar. Hon måste vara uppmärksam på att konflikter 

kan uppstå, planeringen kan ändras etc. Det är viktigt att läraren tar sig an dessa utmaningar för att 

skapa en bra arbetsmiljö i klassrummet. 

 

Det finns de elever som ser sin lärare som en förebild, de idealiserar och beundrar sin lärare och 

vill likna honom/henne. Ibland är det så att beundran kan övergå till avund och idealiseringen kan 

brytas ner till nedvärdering. Eleven kan börja kritisera och ifrågasätta läraren och hennes kunskap 

som eleven en gång tidigare sett upp till. Den negativa bilden av läraren kan antingen finnas redan 

från början av inskolningen eller så växer den fram av olika anledningar (Löwenborg & Gíslason, 

2003). 

 

3 Tidigare forskning  

I detta kapitel redogör vi kort för hur idrottsämnet och lärarrollen har förändrats genom tiden. I 

samma kapitel tar vi sedan upp tidigare studier om elevers uppfattningar av ämnet Idrott och hälsa. 

Vår strävan är att undersöka hur elever uppfattar lärarens roll i idrottsundervisningen. Vi kommer 

därför att utgå från endast elevernas perspektiv. Det innebär också att den tidigare forskning som 

vi har kunnat hitta behandlar endast elevernas uppfattningar om ämnet idrott och hälsa. Tanken är 

att vi utifrån elevernas uppfattningar om ämnet Idrott och hälsa kopplar och diskuterar 

uppfattningen om hur lärarrollen kommer till uttryck i idrottsundervisningen.    
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3.1 Idrottsämnets förändring 
 
Det är inte förrän läroplansförändringen 1994, Lpo94 för grundskolan respektive Lpf 94 för 

gymnasiet, som ämnet Idrott och hälsa har kommit att förändras. Ämnet har sedan under en lång 

tid haft olika namn, exempelvis Fysisk fostran, Gymnastik samt Idrott och hälsa (Annerstedt 

2007). Hälsoperspektivet har på senare tid fått en större betydelse. Från att ämnets innehåll haft ett 

prestations- och färdighetsinriktat nyorienterat perspektiv har ämnet fått ett mer hälsoinriktat och 

framtidsinriktad synsätt (Raustorp 2004). 

 

I takt med att samhället har utvecklats, har också idrottslärarens roll kommit att förändras. 

Lärarens roll som den auktoritära ledaren har med tiden gått förlorad och på senare tid har läraren 

som handledare satts i centrum (Annerstedt, 1991). Även Raustorp (2004) menar att läraren som 

den självklara ledaren har kommit att försvinna och läraren har kommit att ersättas mer av den 

handledande typen. Vidare menar författaren att läraren förr i tiden var den som styrde och 

bestämde över kunskap och innehåll och nu får eleverna påverka sitt eget lärande genom att de får 

inflytande över det.   

 

Enligt Raustorp (2004), Annerstedt (1991) med fler belyser enligt forskningsempiri att idrott 

uppfattas allmänt som roligt men också som oviktigt. Det innebär att idrottsämnet låga status 

värderas som att ämnet inte innehåller några viktiga livskunskaper, vilket i sin tur medför att 

idrottslärarens roll får låg yrkesstatus (Annerstedt, 1991). Författaren menar vidare att på grund av 

idrottsämnets låga status riskerar idrottsläraren att ses som en sportfåne som inte sysslar med 

verksamhet som ställer bildande krav. På detta sätt framstår de andra ämneslärarna i skolans 

verksamhet som mer viktiga och att det är i deras ämnen som det intellektuella sker.   

 

Det är ingen tvekan om att skolan ska se till att barn och ungdomar stimuleras till att lära sig 

kunskaper som är nödvändiga i framtiden. Alla ämnen i skolan är nödvändiga och alla ämnen 

bidrar till elevernas lärande eller bildning på ett eller annat sätt (Annerstedt, 2007). 

 

 
 

 



	  

17	  

	  

3.2 Uppfattningar av ämnet Idrott och hälsa 

Larsson och Redelius (2004) tar upp hur ämnet Idrott och hälsa kan beskrivas utifrån både elevers 

och lärares perspektiv. Hos lärare ligger fokus främst på deras pedagogiska intentioner, hur de 

tänker om sitt ämne både när det gäller mål och medel samt vilka avsikter de har med idrott och 

hälsa. Även sociala betingelser om hur lärare bemöter elever är centralt i undervisningen. Hos 

eleverna ligger fokus istället på vad de uppfattar att de lär sig i Idrott och hälsa.  

 

I ämnesrapporten Nationella utvärderingen 2003 (NU-03) redovisas även där en analys av 

resultaten för Idrott och hälsa. Rapporten omfattar i helhet 10 000 elevers uppfattning om ämnet 

Idrott och hälsa i grundskolan, från år 5 till år 9 (Skolverket, 2005).   

 

Håkan Larsson (2004) skriver i sin studie Vad lär man sig på gympan? om elevers syn på idrott 

och hälsa. Rapporten syftar till att belysa vad ämnet Idrott och hälsa kan bestå av idag, samt hur 

elever i år 5 i sex olika klasser runt om i Sverige uppfattar ämnet. Undersökningen bygger på 134 

frågeformulär och 43 intervjuer med elever. Författaren har i sin analys fokuserat på följande 

frågor. Hur ser eleverna på ämnet idrott och hälsa?  Vad är meningen med ämnet? Vad gör man i 

ämnet? Vad lär man sig och vad ska man lära sig?  

 

Larsson (2004) menar vidare att eleverna inte alltid är medvetna om att de har haft ett visst 

innehåll på idrottslektionen. Författaren fortsätter resonera kring detta och menar att fokus istället 

ska ligga på eleverna och menar att det är eleverna som ska stå i centrum för lärandet och deras 

uppfattning om vad de gör, tycker om och lär sig i ämnet.  

 

Eleverna i Håkan Larssons studie uppfattar ämnet Idrott och hälsa som ett roligt ämne, där man är 

fysiskt aktiv och får röra på sig. Särskilt, menar eleverna, om man jämför med de andra ämnena i 

skolan, som är mer av stillasittande karaktär, så är Idrott och hälsa mycket mer praktiskt.  Även i 

studien NU-03 uppfattar eleverna ämnet Idrott och hälsa som ett omtyckt ämne som är intressant 

och roligt jämfört med andra ämnen. Vidare uppfattar mer än hälften av eleverna att varje lektion 

har en trevlig och positiv stämning. Däremot tycker var tionde elev att det på lektionerna är 

oordning och mycket oväsen (Skolverket 2005). 
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Vidare redogörs att ämnet Idrott och hälsa ses som ett tillfälle för eleverna att kunna vara aktiva 

och röra på sig. Kommer det något inslag som påminner om skolans övriga ämnen kan det 

uppfattas av eleverna som negativt (Larsson, 2004). Med detta synsätt uppfattar eleverna att de 

inte förknippar ämnet med lärande. I undersökningen framkommer det svagt vad det är tänkt att 

eleverna ska lära sig i ämnet, det framkommer inget tydligt kunskapsobjekt. Eleverna menar att 

själva görandet ligger i fokus på idrotten, i motsats till de teoretiska ämnen där lärande sker genom 

användning av böcker. I undantagsfall nämns det av eleverna att idrottsläraren är bra. Vissa elever 

antyder att de gillar idrott för att de ”har en bra lärare”. Lärarens roll påverkar därmed åtminstone 

till viss del hur eleverna uppfattar ämnet Idrott och hälsa. 

 

Fortsättningsvis kan elevernas utsagor beskrivas av att de uppfattar Idrott och hälsa som ett viktigt 

ämne, lika viktigt som de andra ämnena och i vissa fall ännu viktigare. Det viktiga som framgår av 

eleverna är att vara fysiskt aktiv, att man får bra kondition och inte blir för tjock.  Detta förknippas 

som bra i framtiden av eleverna. Sammantaget visar studien att läraren i Idrott och hälsa står för en 

avgörande utmaning. Lärarens uppgift att formulera tydligare kunskapsobjekt för ämnet borde 

uppmärksammas mer, utan att det på något sätt minskas graden av fysisk aktivitet (Larsson, 2004). 

 

En stor del av eleverna i studien NU-03 anser att idrott och hälsa är kul och betydelsefullt. 

Eleverna uppger att det viktigaste med ämnet är att man har roligt genom att röra på sig. Att kunna 

samarbeta och kunna utveckla en god självkänsla än några andra aspekter som eleverna tar upp i 

enkätformulären. Vidare anser eleverna att man mår bra och att man får bra kondition i ämnet 

Idrott och hälsa (Skolverket, 2005). Det är alltså en fråga om ämnet idrott och hälsa är ett 

kunskapsämne eller ett rekreationsämne? Vad är syfte och mål i det eleverna lär sig och varför lär 

de sig detta? Reflektion och kritiskt tänkande bör uppmärksammas om hur det kan utvecklas i 

ämnet Idrott och hälsa, både vad det gäller att utveckla metoder för elevernas aktiva medverkan 

och reflektion, lärarnas utveckling av sin yrkesroll och professionalitet (Skolverket, 2005). 
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5 Metod 

I detta avsnitt presenteras fenomenografi, val av metod och urval. Nedan redogörs för hur studien 

har genomförts, hur vi har analyserat vår datainsamling samt vilka etiska övervägande vi tagit 

hänsyn till.  

 

5.1 Fenomenografi 
Syftet med den fenomenografiska ansatsen är att undersöka och beskriva variationer i människors 

uppfattningar och deras skilda sätt att erfara ett fenomen (Alexandersson, 1994a). Utgångspunkten 

i föreliggande studie är att undersöka vad elever säger att läraren gör på en idrottslektion. 

Elevernas utsagor är ett sätt att se på hur de förstår och uppfattar lärarens roll. Vi menar också när 

vi skriver att vi vill undersöka ”vad elever säger att läraren gör på en idrottslektion” att ’gör’ står i 

förhållande till hur idrottslärarens roll yttrar sig i undervisningen. Med andra ord kan detta 

förklaras som att lärarens ”görande” ingår i det som kallas för roll och rollen kan innefatta en 

mängd olika egenskaper. Därför känns det rimligt att välja en fenomenografisk forskningsansats 

som fokuserar på människors uppfattningar av fenomen i omvärlden. Alexandersson (1994a) 

menar att hur människor erfar och förstår världen kan beskrivas på många olika sätt, vilket också 

innebär att de har olika uppfattningar om ett fenomen. Inom fenomenografin finns det två olika 

aspekter, vad- aspekt och hur –aspekt, som beskriver en viss specifik företeelse. I vårt fall är vad-

aspekten vad eleverna säger att lärarna gör på en idrottslektion och hur-aspekten hur eleverna 

uppfattar det idrottsläraren gör. I analysen söker man därför efter variationer, likheter och 

skillnader i vad informanterna beskrivit och hur de har beskrivit det (Marton & Booth, 2000). 

 

5.2 Val av metod och datainsamling 
Vi har i vår empiriska undersökning studerat vad det är elever uppfattar att idrottsläraren gör på en 

lektion. För att undersöka detta, anser vi i linje med Alexandersson (1994) att kvalitativa 

intervjuer är den lämpligaste metoden. De kvalitativa intervjuerna ger oss en djupare förståelse om 

elevers olika skilda sätt att uppfatta det idrottsläraren gör på lektionen (Eliasson, 2010).  Även 

Trost (2005) beskriver de kvalitativa intervjuerna som personliga och för den som intervjuar 

handlar det om att förstå den intervjuades sätt att tänka och resonera kring upplevelser, att på 

något sätt sätta sig in i den intervjuades föreställningsvärld för att få en uppfattning om 

verkligheten, och det är i princip vad vi vill studera i vår undersökning.  
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I vår undersökning valde vi att intervjua 19 elever i år 5. Intervjuerna genomfördes i form av 

gruppintervjuer, anledningen till att vi valde gruppintervjuer beror på tidsskäl. Enligt Trost (2005) 

är gruppintervjuer aningen komplicerade, och Trost (2005) menar att alla kanske inte kommer till 

tals i en sådan intervjusituation, det finns personer som är mer pratsamma än andra och det kan lätt 

bli att de som är mer tystlåtna inte får säga så mycket. Trost (2005) poängterar också att de 

intervjuade kan hamna i ett visst beteendemönster och menar att man kan hålla med om det som 

sägs i gruppen och på så sätt inte uttrycka sig maximalt med egna ord. Däremot tar Wibeck (2010) 

upp att i gruppintervjuer får man fram ett bredare spektrum av idéer än i individuella intervjuer. 

Hon menar vidare att det finns en dynamik i gruppen, där människors skilda sätt att tänka kommer 

fram tydligare, genom att man får insikt i andras upplevelser. Kvale & Brinkmann (2009) antyder 

att det som är karaktäriserbart i en fokusgruppintervju är att man får fram en rik samling av 

synpunkter på det som är i fokus för gruppen. Vår validitet, trovärdighet, bygger på att vi i våra 

intervjuer fått fram elevernas utsagor på ett riktligt sätt, genom att ta reda på det som vår studie 

avser att ta reda på. Trovärdigheten kan i fokusgruppintervjuer påverkas genom att deltagarna kan 

uppleva grupptryck och påverka varandras åsikter (Wibeck, 2010).  Det var vår uppgift att se till 

att det blev ett meningsutbyte inom gruppen, samt att skapa en bra atmosfär som gav möjlighet för 

deltagarna att uttrycka sina personliga åsikter och olika uppfattningar i ämnet. Vi ställde även 

följdfrågor beroende på elevernas svar för att få en större trovärdighet i det eleverna uttrycker 

(Kvale & Brinkman, 2009). Reliabiliteten i vår studie innebär att det ska finnas en tillförlitlighet. 

Vi var uppmärksamma och lyhörda på eventuella kroppsuttryck, tonfall som eleverna visade för 

en starkare beskrivning av elevernas utsagor. Vi förde därför anteckningar som visade på detta 

(Trost, 2005). 

 

I vår studie försökte vi så lite som möjligt vara subjektiva, det vill säga vi försökte bortse från vår 

förförståelse och därmed undvika att styra intervjun och dess innehåll. Poängen var att vi inte 

visste svaren i förväg, utan svaren låg i den intervjuades sätt att uppfatta lärarrollen. Det var de 

intervjuades olika uppfattningar som vi var intresserade utav, och informanternas sätt att berätta 

utifrån sina egna erfarenheter. De frågor som vi ställde var av karaktären ”öppna frågor”, vilket 

innebär att frågorna hade svag struktur och följdfrågorna bestämdes beroende på hur den 

intervjuade tänkte och svarade. (Kihlström, 2000 i Dimenäs, 2000).    
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5.2.1 Reflektion kring observation 
Observationen i vår undersökning har används som underlag för att samla information om 

beteenden och skeenden i naturliga situationer (Patel & Davidsson, 2011). Men också för att vi 

som forskare ska kunna gå tillbaka och relatera till vad det är eleverna säger i gruppintervjuerna 

om idrottslärarens roll i undervisningen. Vi har använd oss av en ostrukturerad observation som 

innebär att vi har kunnat inhämta så mycket information som möjligt kring ett visst 

problemområde. Trots att vi inte använd oss utav observationsschema, så har vi kommit så lång i 

forskningsprocessen att vi har relativt god kunskap om vårt problemområde. Det innebär att vi vet 

vad vi ska observera och vilka vi ska observera. Vi har i likhet med vad Patel & Davidsson (2011) 

skriver varit icke deltagande observatörer, vilket innebär att vi har iakttagit idrottslektionen och 

fört anteckningar, men vi har också varit utanför det aktuella skeendet och har inte kunnat påverka 

det som händer anteckningar.  

 

Idrottslektionens innehåll kan beskrivas på följande sätt. Idrottsläraren samlade eleverna i en ring 

och förklarade vad eleverna skulle göra. Första aktiviteten var en basketövning. Eleverna delades 

in i fyra lag, övningen gick ut på att varje lag hade en basketboll och en basketkorg. Eleverna 

skulle sätta in bollen i korgen och göra så många mål som möjligt. Idrottsläraren gick runt under 

tiden och pratade med eleverna, samtidigt plockade hon fram nytt material för kommande 

aktivitet. Inför den andra aktiviteten samlades eleverna återigen i en ring och läraren förklarade 

aktiviteten. ”Fia med knuff” var den andra aktiviteten. Leken gick ut på att det var fyra lag och 

varje lag hade en basketboll och ett band som de skulle förflytta varje gång de gjorde mål i korgen. 

När bandet hade nått den sista rockringen så skulle alla elever sitta ner och det laget hade vunnit. 

Den tredje aktiviteten var en stafettövning som gick ut på att eleverna delades in i två lag, där en 

elev från varje lag skulle springa runt en bana för att komma tillbaka till sitt lag igen och klappa 

handen med den andra eleven som skulle springa. När varje elev hade sprungit en runda, skulle 

varje elev sitta ner och när alla hade sprungit färdigt vann det laget.  Idrottsläraren samlade 

eleverna och gav dem en stund för återkoppling av dagens lektion. 
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5.2 Urval 

Vi har intervjuat 19 elever i år 5 och vår population består av 7 heterogena grupper (flickor och 

pojkar) mellan 2-4 elever i varje grupp. Vi valde år 5 av bekvämliga skäl, dels på grund av 

tidsbrist och dels för att en av oss hade sin verksamhetsförlagda utbildning på den här skolan som 

ligger i sydvästra Sverige. Trost (2005) menar att den här typen av urval kallas för 

bekvämlighetsurval. I klassen går 30 elever och 19 av de 30 eleverna blev intervjuade. 

Anledningen till att vi inte intervjuat alla i klassen beror som vi nämnt ovan på tidsbrist, men 

också på att några tackade nej till att bli intervjuade. Gruppindelningarna är slumpmässigt utvalda 

och anledningen till att vi valt heterogena grupper är att vi vill ha uppfattningar från båda könen. 

Vidare valde vi en idrottslektion som utgångspunkt för intervjun, där eleverna som vi har 

intervjuat har varit deltagande och vi av föreliggande arbete har observerat idrottslektionen. 

5.3 Etiska riktlinjer 

Inom all forskning finns det etiska riktlinjer som man måste ta hänsyn till som forskare, speciellt 

vid forskning som har med människor att göra är det viktigt att tänka på att skydda individen. 

Detta med hänsyn till att det inte på något sätt ska förekomma negativa konsekvenser för 

informanten som har ställt upp på intervjun.	  Vi har i föreliggande undersökning tagit del av 

Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska huvudkrav. Vi har med informationskravet gått tillväga så att 

vi informerade samtliga deltagande informanter om uppgiftens syfte, vi har även informerat dem 

om att deltagandet är frivilligt och att informanterna kan när som helst avbryta sin deltagande. 

Under Samtyckeskravet har vi inhämtat samtycke från klassläraren, eleverna och föräldrarna. Detta 

har skett genom att vi har lämnat in samtyckepapper till samtliga för ett godkännande till elevernas 

medverkan. Vidare är det tredje huvudkravet konfidentialitetskravet. Vi har såväl skriftligt i 

samtyckepapprena som muntligt när vi har träffat klassen redogjort för att deras deltagande är 

frivilligt, samt att vi inte på något sätt ska avslöja deras identitet. Den sista handlar om 

nyttjandekravet vilket innebär att vi har använt det insamlade materialet endast för vårt 

forskningsändamål.   
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5.4 Genomförande 

Vi har gått tillväga och samlat vårt empiriska material genom att observera en idrottslektion och 

intervjuat 19 elever.  Först och främst kontaktade vi läraren i Idrott och hälsa per telefon och fick 

därmed genast ett godkännande att intervjua eleverna och observera en idrottslektion. Besöket 

ägde rum i en skola i sydvästra Sverige. Vi träffade läraren och klassen personligen, eftersom en 

av oss tidigare hade gjort sin VFU på den här skolan, så vi kände en positiv och glad känsla inför 

besöket. Vi presenterade oss och varför vi var där och informerade läraren och eleverna om de 

fyra etiska huvudkraven samt om hur intervjuerna skulle komma att genomföras. Kort förklarade 

vi även för läraren och elever att vi skulle observera en idrottslektion samma dag som intervjuerna 

skulle genomföras.  Därefter delade vi ut samtliga samtyckespapper och frågade läraren och 

eleverna om de hade frågor att ställa till oss. 

Efter att vi fått in 19 godkända samtyckespapper av eleverna delade vi in eleverna i grupper. 

Tanken var att vi skulle intervjua tre elever i varje grupp men på grund av antalet elever gick det 

inte att utföra detta helt och hållet. Vi valde därför att dela in eleverna i 7 grupper där vi 

slumpmässigt valde 1 grupp med 4 elever, 3 grupper med 3 elever i varje grupp och 3 grupper med 

2 elever i varje grupp. Efterhand tänkte vi att den här typen av indelning skulle kunna skilja på 

mängden av uppfattningar beroende på gruppens storlek.  Innan vi intervjuade eleverna 

genomförde vi den tidigare nämnda observationen. Vi observerade en idrottslektion som de 

utvalda eleverna var med i och antecknade bland annat vilka aktiviteter och övningar som 

utfördes. Vår observation skulle ligga som underlag för intervjuerna, ifall vi behövde gå tillbaka 

för att hjälpa eleverna att komma framåt under intervjun.  

Platsen där intervjuerna ägde rum var i ett avskilt rum, lugnt och tyst. Vi informerade återigen 

varje grupp om de fyra etiska huvudkraven kort och konkret. Vi presenterade syftet med studien, 

gav en snabb överblick över vilka frågor vi skulle ställa. Vi informerade eleverna om att de när 

som helst kunde dra sig ur, att intervjuerna skulle komma att spelas in med digitalspelare och att 

det endast var vi som skulle lyssna på deras uttalanden. Den tid vi beräknade att varje 

gruppintervju skulle ta var 20-30 minuter, men vi fick varierande tider, beroende på antal elever i 

varje grupp och hur mycket eleverna hade att säga. Sammantaget höll intervjuerna på i ca 15 

min/grupp. Vår intervjuguide innehöll tre öppna frågor, trots att frågorna var av öppen karaktär 

uttryckte eleverna sig fåordigt och det innebär att antalet uppfattningar var begränsade. Inom den 

fenomenografiska ansatsen brukar det finnas ett begränsat antal uppfattningar av ett fenomen. 
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Under intervjun antecknade en av oss elevernas kroppsspråk, uttryck eller andra drag för att 

eventuellt använda detta som underlag för vår analys. 

Det rika insamlingsmaterial som vi fick in bearbetades genom att vi lyssnade på inspelningarna av 

intervjuerna. Därefter transkriberade vi intervjuerna, för att sen analysera och hitta variationer i 

elevernas uppfattningar och kategorisera dessa. 

 

 

5.5 Analys 

Vi har enligt Alexandersson fyra faser (1994a) bearbetat och tolkat den datainsamling som vi fått 

in genom våra gruppintervjuer. Den fenomenografiska analysen och tolkningsarbetet av materialet 

kan beskrivas på följande sätt och delas in i fyra faser.  

 

1. Att bekanta sig med data och skapa ett helhetsintryck.  

2. Att uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna.  

3. Att kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier.  

4. Att studera den underliggande strukturen i kategorisystemet.  

 

De fyra faserna har legat till grund för vår analys. Vi bekantade oss i första fasen med intervjuerna 

genom att först lyssna ett antal gånger för att sedan transkribera intervjuerna. Vårt helhetsintryck 

blev klarare när vi efter ett antal gånger läst igenom alla intervjuer och markerat alla uppfattningar 

som citat, som uttryckte om hur idrottslärarens roll kom fram på lektionen. Det som inte ansågs 

relevant för vårt arbete togs bort.  Vi var uppmärksamma på att hitta variationer i de utsagor vi 

skrivit ner, vad eleverna hade sagt om fenomenet och hur det sades. Likheter och skillnader i 

elevernas uppfattningar valdes ut i fas två för att skapa lämpliga kategorier som handlar om 

fenomenet lärarrollen i fas tre. Enligt Olsson och Sörensen (2007) har uppfattningar alltid en vad- 

och en hur- aspekt.  Författarna hänvisar till en schematisk beskrivning av en tvåstegsanalys av 

vad-/hur-aspekten som vi har använt oss i resultatdelen. Tvåstegsanalysen beskriver det fenomen 
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Fenomen 
Eleverna uppfattar att läraren 

gör vad?	  

Vad 
Ger Instruktioner 

Hur 
Förklarar leken och hur man 

ska göra.	  

Hur 
Ber eleverna ta fram redskap.	  

Vad 
Håller ordning, är 

uppmärksam och har kontroll	  

Hur 
Genom att gå runt och se till 
så att alla följer reglerna och 

ingen bråkar.	  

Vad 
Är aktiv	  

Hur 
Går runt, pratar och ser till så 

att redskapen är framme.	  

Vad 
Ger feedback på prestationer	  

Hur 
Säger till när man gör något 

bra eller vad man borde 
tänka på för att förbättra sig.	  

som studerats, i vår fall är det uppfattningen av lärarrollen. Vårt vad-aspekt blir vad eleverna säger 

att lärarna gör på en idrottslektion och hur-aspekten blir hur eleverna uppfattar det idrottsläraren 

gör. I beskrivningskategorierna har vi enligt Olsson och Sörensen (2007) beskrivit elevernas 

kvalitativt skilda uppfattningar som de har av lärarollen. Vi har vidare kategoriserat 

uppfattningarna med hänsyn till de skillnader i uppfattningarnas innebörd som kommit till uttryck. 

För att förtydliga varje kategoris innehåll har vi använt citat från intervjutranskriberingarna.  

Liksom i den sista fasen har vi gått igenom strukturen i kategorisystemet, genom att titta noga på 

om det förekommer några oklarheter med kategorierna.  

 

6 Resultat 

 
6.1 Elevers uppfattningar av lärarrollen 

Vad säger elever att en lärare gör på en idrottslektion?  

Efter att vi analyserat våra transkriberingar uppfattade vi elevernas utsagor utifrån fyra 

beskrivningskategorier att läraren: 1. ger instruktioner 2. håller ordning, är uppmärksam och har 

kontroll 3. är aktiv och 4. Ger feedback på prestationer.    

Tvåstegsanlays av vad -/hur-aspekten är upplagd på följande vis.   
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6.1.1 Eleverna uppfattar att läraren ger instruktioner 
 
Under den här kategorin kan elevernas utsagor förstås som om de uppfattar läraren som en person 

som oftast pratar. Läraren säger till eleverna vad de ska göra och inte göra, innan och efter 

lektionen/övningen, men också under lektionen/övningen.  

 

Citaten nedan följer tre elevers från grupp 1, 3 och 5 utsagor på vad läraren gör. Eleven förklarar 

en situation i början av lektionen. Eleverna har samlats i en ring och idrottsläraren inleder 

lektionen genom att presentera dagens lektion.  

 

Kommer ni ihåg någonting som läraren gjorde på idrottslektionen?  

Elev: Förklarade. 

Vad var det läraren förklarade? 

Elev: Hur man skulle göra de olika lekarna och grenarna.  

Varför tror du hon förklarade de olika lekarna? 

Elev: För man ska veta hur vi ska göra. 

 

I en annan grupp framgår det också tydligt att läraren ger eleverna instruktioner. Eleven berättar 

även här en situation i början av lektionen.  

 

I början på lektionen vad gjorde läraren då? 

Elev: Läraren sa till oss att samla oss runt i ringen . Hon ville att vi skulle sitta och 

lyssna på henne och göra så som hon sa. 

Varför tror ni att läraren ber er sitta och lyssna? 

Elev: Om vi inte lyssnar på vad hon säger, så kan det bli fel när vi leker leken. 

 

I detta citat ger läraren också instruktioner, men det framgår efter elevernas 

uppvärmningsaktivitet. Eleverna har haft en basketövning och läraren ber eleverna avsluta 

övningen för att påbörja nästa aktivitet. Idrottsläraren ber eleverna samlas och sätta sig i en ring 

för att förklara nästa övning.  

 

Någonting mer som hon sa eller gjorde? 

Elev: Hon säger till oss saker, att sluta med leken och sätta oss i ringen.  
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Kan du berätta lite mer om detta? 

Elev: När vi lekt färdigt får vi sitta igen…så pratar läraren om vad vi ska göra sen. 

 

Alla elever under alla 7 intervjuer var eniga om att lärarens görande kännetecknades av att hon 

ständigt gav instruktioner om vad eleverna skulle göra. Oavsett om det handlade om att ge 

instruktioner för hur leken skulle gå till, eller vad eleverna borde tänka på för att förbättra sig eller 

andra instruktioner. De allra flesta elever uppfattade att läraren gjorde detta för att de skulle veta 

vad de skulle göra härnäst.   
 
 
6.1.2 Eleverna uppfattar att läraren håller ordning, är uppmärksam och har kontroll 
 
 
Av intervjuerna framgår det att 5 av 7 grupper var mer eller mindre inne på vad läraren gjorde när 

det uppstod någon form av konflikt, framförallt när någon fuskade. Totalt var det 10 elever som 

uttryckte att läraren kom fram och sa till om man fuskade. Nedan följer några citat från 

intervjuerna. 

 

Kommer ni ihåg någonting som läraren gjorde på idrottslektionen? 

Elev2: Hon sa till oss. 

Förklara? 

Elev2: Hon sa till om vi fuskade och gjorde fel och sånt. 

Varför tror ni att hon sa så? 

Elev1: För att vi inte gjorde det som hon hade förklarat och ville att vi skulle göra. 

Vad gjorde läraren mer? 

Elev2: Läraren kom fram och sa till oss att vi gjorde fel när vi sprang innanför 

ringen och därför räknades inte poängen. Hon tyckte väl att vi inte följde de regler 

som hon sagt till oss tidigare. 

 

Ovan angivna repliker visar vad två elever i grupp 3 sa under intervjun och på vilket sätt de 

uppfattar vad läraren gjorde och sa till dem under aktivitetens gång. Eleverna från 

intervjusituationen ovan berättar om en situation då de under aktivitetens gång ”Fia med knuff” 

inte följde de regler som gällde för leken, och läraren kom och sa till dem.  
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Även i transkriberingen nedan uttrycker elev1 från grupp 7 att läraren kom och sa till om man 

fuskade.  Även elev 2, även den från grupp 7, menade att läraren gick runt för att se till så att alla 

höll sig till reglerna och att ingen orättvisa skulle förekomma. Elev 2 uttryckte att läraren på detta 

sätt skapar ordning för att se till så att alla sköter sig. I citatet ovan och citatet nedan är det alltså 

läraren som är uppmärksam och ser att det förekommer fusk i de olika grupperna under lektionen. 

Läraren försöker skapa ordning genom att gå fram och säga till eleverna att det inte är rätt att 

fuska.   

 

Kommer ni ihåg någonting som läraren gjorde under lektionen? 

Elev1: Sa till oss ibland, för att vi fuskade och typ saker som vi skulle göra. 

Elev2: Hon sa till alla, försökte få ordning i salen. 

Varför vill hon att det ska vara ordning tror ni? 

Elev2: För att vi ska vara tysta och sköta oss. 

 

I kommande citat är det bråk om fusk mellan killarna som en elev i grupp 1 uppmärksammade. 

Eleven menade att läraren sa till, men att det inte hjälpte. I den här situationen är det hos eleverna 

som fusket ”skapats” och läraren försöker lösa problemet: 

 

Vad gjorde ni på idrottslektionen idag? 

Elev: Vi spelade basket. Det var väl kul förutom att det blev tjafs mellan killarna. 

Om vem som fuskade.  

Vad gjorde läraren då? 

Elev: Sa till dem, men det hjälpte inte mycket.  

 

Ett sista citat kan istället ge en annan synvinkel på en konflikt, från en elev i grupp 4. Situationen 

beskrivs på följande sätt: Det är samling och lektionen har börjat, eleverna sitter i en stor ring och 

läraren försöker se till så att alla sitter fint i ringen. Läraren uppmärksammar att två elever sitter 

och pratar och ber en av eleverna byta plats.  Eleven uppfattar lärarens reaktion som att det inte är 

bra att tramsa när man ska börja lektionen för det tar tid av lektionen.   

 

Någonting mer som läraren gjorde? 

Elev1: Hon såg när vi skulle sätta oss i ringen, att det var två elever som inte kunde 

sitta jämte varandra. Då sa läraren att dem inte fick sitta tillsammans och flyttade 
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på dem. 

Varför gjorde läraren det tror ni? 

Elev1: För att hon vill komma igång så fort som möjligt. 

 

 

Nästan alla elever uttrycker på ett eller annat sätt att läraren försöker hålla ordning så att ingen 

fuskar eller gör fel. Om läraren ser att någon fuskar går läraren fram och säger till att det inte är 

rätt att fuska och istället säger läraren vad man borde tänka på, eller som en elev uttrycker att 

”läraren gapar och skriker och säger till vad vi ska göra”. Många elever uppfattar att läraren gör 

det här ”för att det ska bli rättvist för alla”. En annan elev menar att läraren har som uppgift att se 

till så att ingen fuskar och eleven menar att ”hon måste väl göra det”. Lärarens roll kännetecknas i 

ovan beskrivande text av att läraren är väldigt noga med att eleverna lyssnar och följer de regler 

och normer som gäller, både för de fysiska, men också för det sociala och psykiska i gruppen. 

Läraren löser konflikter som uppstår och vill att eleverna ska förstå vad som är rätt och fel i olika 

sammanhang. På detta sätt skapar läraren en positiv atmosfär, genom att vara uppmärksam och ha 

ordning bland eleverna och i gruppen.  

 

 
6.1.3 Eleverna uppfattar att läraren är aktiv 
 
I citatet nedan framgår det av tre elever i grupp 2 att läraren ställer fram redskapen för att eleverna 

ska kunna utföra den föreliggande aktiviteten. 

 

Var det något mer som läraren gjorde på lektionen? 

Elev3: Ställde fram saker. 

På vilket sätt ställde hon fram sakerna? 

Elev3: Hon ställer fram sakerna fort, det tycker jag är bra. 

Varför ställde hon fram sakerna? 

Elev2: För att vi skulle använda dem sakerna. 

Elev1: För att vi skulle kunna göra leken. 

 

Vidare kan citatet förstås som att eleverna uppfattar att läraren måste ta fram redskapen och varför 

läraren tar fram redskapen är, som eleverna uppfattar det för att de ska kunna göra leken. 

Elevernas sätt att se på när läraren tar fram redskapen inför varje aktivitet kan även förstås och 
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uppfattas av eleverna som att läraren är duktig på det hon gör och att hon är flexibel i sin 

planering, när hon byter från aktivitet till aktivitet.     

 

Även citaten nedan från två elever i grupp 5 kan förstås som att lärarens engagemang visas genom 

att läraren får eleverna att känna inflytande genom att de får hjälpa till. Eleverna är medvetna om 

att de kanske måste hjälpa till för att det ska gå fort och för att de ska kunna hinna göra fler 

aktiviteter. De uppfattar detta som något positivt att hjälpa läraren att ta bort redskapen för att det 

ska gå fort. 

 

Någonting som hon sa, som ni uppmärksammade? 

Elev2: Läraren bad oss ta bort sakerna från planen, ta bort konerna. 

Elev1: Läraren sa att vi skulle ta bort rockringarna och lämna in banden.  

Varför tror du att läraren ber er att ta bort redskapen? 

Elev1: För att det är smidigast om alla hjälper till och det underlättar för läraren. 

 

 

I grupp 6 uttrycker en elev i citatet nedan att lärarens sätt att tala till dem och på vilket sätt hon 

kommunicerar med dem är det som gör att eleven uppfattar läraren som aktiv. Samma elev i grupp 

6 svarar i det andra citatet att läraren pratar, men tycker däremot att läraren borde röra på sig mer. 

Citatet kan förstås på följande sätt, eleven uppfattar att lärarens sätt att tala inte är tillräckligt för 

att eleverna ska förstå vad de ska göra och hur de ska göra på lektionen. Eleven uppfattar det som 

att om läraren istället hade gett eleverna instruktioner genom att visa med kroppen, hade det 

underlättat för eleverna att följa de regler som gäller för aktiviteten.   

 

Vad gjorde läraren under lektionen? 

Elev: Hon försökte vara aktiv. 

På vilket sätt var hon aktiv? 

Elev: Hon försökte prata till oss. 

 

Vad gör läraren mer, hur rör hon sig? 

Elev: Alltså hon rör sig inte så mycket. Jag tycker att hon borde visa mer hur man 

ska göra, istället bara för att prata så att man kan förstå lite mer. Så att hon inte 

säger bara att vi ska kasta.  
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Endast 3 elever använder ordet ”aktiv” och beskriver läraren som just det. Andra elever uttalar sig 

på andra sätt och menar att läraren är aktiv genom att hon går runt och pratar till dem under 

övningarna, tar fram redskapen och tar bort redskapen inför nästa aktivitet.   

 

6.1.4 Eleverna uppfattar att läraren ger feedback på prestationer 

I grupp 6 uttrycker två att: Vad läraren säger till eleverna och ber dem att göra uppfattas av 

eleverna som att läraren säger och gör detta för att lära eleverna. I citatet nedan visar läraren också 

att hon ger specifik feedback till eleven för elevernas prestationer när eleven ska kasta 

basketbollen i korgen.  

Vad sa hon? 

Elev2: Hon sa att vi skulle vara tysta ibland, vad vi skulle göra. 

Varför tror du hon säger så, vad ni ska göra? 

Elev2: För att vi ska lära oss. 

Elev1: Hjälpa oss och ge tips. 

Om vad? 

Elev1: Tips om att till exempel sikta mer åt höger eller vänster och så. 

Elev2: Läraren lär oss för att försöka ge oss bra utbildning, så vi blir bättre sen när 

vi blir stora. Grupp 6 

 

Var det någonting mer som läraren gjorde eller sa som ni kommer ihåg? 

Elev: Om någon gjorde någonting bra, så sa hon BRA till oss. Grupp 2 

 

 
Det andra citatet kan även förstås som att läraren ger allmän positiv feedback för att bland annat 

förstärka elevernas självförtroende. Eleven i grupp 2 i det andra citatet ovan uppfattar att läraren 

säger ”Bra”, när man har gjort bra ifrån sig och när det går bra, det är då man har lärt sig. 

När det gäller feedback på elevernas prestationer, är det väldigt få elever som nämner begreppet 

”lära sig” och även om de nämner det, så är det svårt att avgöra utifrån deras utsagor om det är så 

att de ser feedback som ett sätt för dem att lära sig.  
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Sammanfattning av resultatet 

Resultatet kan sammanfattas och beskrivas på följande sätt: Elevernas utsagor om vad de säger att 

läraren gör på idrottslektionen uppfattas av eleverna som att läraren oftast pratar, förklarar och 

säger till vad man ska göra. Med andra ord uppfattar eleverna att läraren ger väldigt mycket 

instruktioner. Många av eleverna uppfattar att lärarens sätt att prata och förklara något för dem, är 

för att de ska kunna saker och ting. Att kunna någonting uppfattar eleverna som viktigt för att veta 

hur en övning ska gå till eller för att följa reglerna för en aktivitet, men väldigt få elever nämner 

själva begreppet lärande i sig.  Endast 3 av 19 elever nämner ordet lära och kopplar detta till 

lärarens roll, på vilket sätt hon ger feedback för att eleverna ska lära sig. Fusk är ett begrepp som 

ofta förekommer i intervjuerna, 10 av 19 elever utrycker att läraren ser till så att det inte 

förekommer fusk vid övningarna. Eleverna uppfattar detta som att lärarens uppmärksamhet på 

fusk är för att de ska göra rätt. 3 elever beskriver lärarens engagemang genom att använda 

begreppet ”aktiv”, andra beskriver henne som aktiv genom andra sätt, nämligen hur hon 

organiserar aktiviteterna och leder gruppen.  

 

7 Diskussion 

I detta kapitel tar vi upp och diskuterar de olika delarna av vår studie. Först diskuterar vi vår 

metod och sedan diskuterar vi resultatet som vi knyter an till tidigare forskning.   

7.1 Metoddiskussion 

Vårt syfte med studien var att undersöka hur elever relaterar till och förstår idrottslärarens roll. Vi 

har använt oss av en fenomenografisk forskningsansats för att ge beskrivningar av elevernas 

uppfattningar av vad de säger att läraren gör på en idrottslektion. Intervjuerna var den 

datainsamling som gjorde det möjligt för oss att förstå hur andra uppfattar och erfar ett fenomen. 

Vi tror att enkäter hade blivit för svårt och inte gett oss någon djupare förståelse för hur eleverna 

tänker kring fenomenet. Eftersom intervjuer bygger på en kommunikation mellan intervjuaren och 

den intervjuade så har det därför varit lättare för oss att förstå hur eleverna tänker (Trost, 2005).  

Tanken med fokusgruppintervjuer var att skapa en diskussion bland eleverna, men också för att vi 
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skulle hinna intervjua ett antal elever och få så många variationer av uppfattningar som möjligt. 

Det blev inga större diskussioner mellan eleverna, men vi tyckte ändå att det framkom olika 

uppfattningar genom elevernas utsagor. Vi är överens om att våra frågor i vår intervjuguide var för 

få, vilket innebar att vi ställde om samma fråga exempelvis: ” Kommer ni ihåg någonting läraren 

gjorde på idrottslektionen?” ett antal gånger och formulerade om den på följande vis: ” Vad gjorde 

läraren mer på lektionen?” Om eleverna hade svårt att komma på något, fick vi även ställa en 

fråga på detta sätt: ” Kommer ni ihåg någonting som läraren gjorde i början av lektionen”. Vi höll 

oss fortfarande till öppna frågor och vi styrde inte innehållet eller utnyttjade vår förförståelse 

under intervjuerna. Det var inte förrän efter vi hade transkriberat våra intervjuer som vi utnyttjade 

vår förförståelse för att förstå det eleverna hade sagt och uppfattat. När vi valde att observera en 

idrottslektion som underlag för intervjun, var det en otroligt bra idé. Det underlättade för oss och 

för alla inblandade att gå tillbaka och tänka efter på något som nyligen hade hänt.  

Vi upplever att eleverna har varit uppriktiga och besvarat ärligt på våra frågor. Eleverna i den här 

klassen var redan från första början positiva till vår studie och ville gärna bli intervjuade. Därför 

kände vi att vi hade en trygg grupp, vi såg inga som helst tecken på att de var obekväma med oss 

eller med varandra, eller att de påverkade varandra i större utsträckning. Det förekom att någon 

pratade mer och någon annan mindre, men då vände vi oss till den personen som inte hade sagt så 

mycket för att ge honom/henne ordet. Vi kände därför att de anteckningar om elevernas 

kroppsspråk som vi hade skrivit under intervjuerna inte var relevanta i vårt resultat.  

 

7.2 Resultatdiskussion   

Studiens syfte var att undersöka hur eleverna uppfattar lärarens roll, genom att ta reda på vad de 

säger att läraren gör på idrottslektionen. Elevernas utsagor om vad läraren gjorde på lektionen och 

hur de uppfattade det kategoriserades i fyra beskrivningskategorier och dessa är att: 

- Läraren ger instruktioner  

- Läraren håller ordning, är uppmärksam och har kontroll 

- Läraren är aktiv 

- Läraren ger feedback på prestationer 

 

Vi finner både likheter och skillnader bland elevernas uppfattningar och vi förstår det som att hur 
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någon uppfattar och erfar något beror på individens bakgrund och förhållande till det fenomen 

som är i fokus. Marton & Booth (2000) beskriver också detta och menar att vi människor är olika 

och lär in saker på olika sätt. Elevernas skilda sätt att erfara det läraren gör på lektionen kan 

förstås genom deras olika bakgrund. Eleverna har förut haft Idrott och hälsa, de vet därför vad 

läraren gör på en idrottslektion och det är utifrån deras utsagor som uppfattningarna uttrycks av 

hur de förstår lärarens roll. 

 

Organisation är något som ständigt pågår som en process i lärares arbete, både innan, under och 

efter lektionen behöver läraren tänka på att förbereda lektionen. Det är viktigt att läraren planerar 

lektionen i förväg, vilket innehåll som ska presenteras och syftet med detta innehåll. När läraren 

presenterar ett innehåll ger hon instruktioner på vad som kommer att ske och hur det kommer att 

ske (Annerstedt, 2007). I elevernas utsagor framkommer det att läraren pratar en hel del och 

förklarar en hel del. När läraren pratar och förklarar menar eleverna att läraren förklarar en övning 

och hur eleverna ska utföra denna övning. Eleverna uppfattar detta som att läraren vill att de ska 

lyssna för att de ska kunna leken. Vidare menar Annerstedt (2007) att läraren bör ge tydliga 

instruktioner för att eleverna ska klara av att ta emot instruktioner på ett riktigt sätt. Det framgår 

av en elev i intervjun, att läraren bör vara mer aktiv genom att visa aktiviteten istället bara för att 

förklara. Eleven uppfattar att man lär sig bättre och att det är lättare att följa reglerna då.  

Raustorp (2004) menar även han att eleverna lär sig effektivast genom att läraren demonstrerar 

eller visar aktiviteten för eleverna. I övrigt är det många av eleverna i vår studie som uppfattar att 

läraren för det mesta är aktiv och nämner att läraren ser till att redskapen är framme, tar bort 

redskapen inför nästa aktivitet, går runt och ser till så att det är ordning. Annerstedt (1991) ser 

denna typ av effektivitet som att idrottsläraren har förmågan att ha en god planering, där 

skiftningarna mellan de olika aktiviteterna sker flexibelt.  

      

Vidare framgår det i resultatavsnittet att minst en elev från varje grupp uppfattar att läraren går 

runt och ser till så att ingen fuskar. När eleverna uttrycker sig på detta sätt, menar de att läraren är 

uppmärksam så att de inte gör ”fel” och säger till dem att tänka på vad för regler som gäller under 

olika aktiviteter och omständigheter. Det kan handla om en viss prestation som läraren märker att 

eleven borde rätta till, i en social konflikt som uppstår bland eleverna eller om någon eller några 

elever inte följer lekens regler som läraren påpekar att det är ”fusk”. Eleverna uppfattar detta bland 

annat som att läraren vill ha ordning, men också som att de ska veta vad som är rätt och fel i en 

situation. Elevernas uppfattningar om att läraren ständigt säger till vad eleverna ska göra, samt vill 
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ha ordning och kontroll över gruppen kan kännetecknas av att hennes roll är auktoritär. Annerstedt 

(2007) tar upp vikten av att ha ordning och kontroll i en undervisningssituation med en grupp 

elever och menar att ordning skapar en positiv lärandemiljö. Läraren skapar på detta sätt trygghet 

och arbetsro i gruppen, vilket innebär att eleverna lär sig bättre om läraren har en viss kontroll.   

 

I en av kategorierna uppfattar eleverna att idrottsläraren ger feedback på deras prestationer. Endast 

få elever uppfattar att läraren ger feedback och säger till när man har gjort bra ifrån sig på 

idrottslektionen. Få elever förstår det som att läraren säger detta för att de ska lära sig och bli 

bättre. Enligt Annerstedt (2007) är feedback centralt i undervisningen, författaren menar att 

feedback i undervisning främst handlar om att bidra till att eleverna lär sig och utvecklas. Det är 

viktigt att läraren har goda kunskaper om ämnet för att snabbt kunna ge feedback genom att 

analysera elevernas utförda färdigheter.  Läraren vanligen ger feedback till hela klassen under en 

övning när eleverna är engagerade i en aktivitet och läraren kan skrika ut något i form av ” Tänk 

på att passa till varandra” . Det är också relativt vanligt att läraren ger feedback till hela klassen 

efter lektionen, då kan läraren antingen avbryta aktiviteten och be eleverna samlas eller ta det efter 

aktivitetens slut och kommentera de ”problem” som uppstod under övningen.  Individuell 

feedback ges till den enskilde eleven, det är bra om man namnger elevernas namn när man säger 

något om elevens rörelse eller prestation. I en av intervjuerna uttrycker en elev sig att läraren kan 

avbryta en aktivitet och samla alla för att förklara vad som blev fel.  

 

Vidare fick vi den uppfattningen från vår studie att eleverna till stor del ser ämnet som roligt och 

att det är ett ämne man är aktiv i. Även i studierna NU-03 (Skolverket, 2005) och Vad lär man sig 

på gympan (Larsson, 2004) framkommer det att eleverna uppfattar idrottsämnet som roligt och 

intressant. Däremot uppfattar eleverna att det inte sker något lärande i större utsträckning. 

Eftersom eleverna anser att ämnet idrott och hälsa överlag är praktiskt och fysiskt belagt, så ser de 

inte någon teoretisk anknytning till detta. Eleverna i vår studie uppger att ämnet Idrott och hälsa är 

viktigt. Även i Larssons (2004) studie uppfattar eleverna ämnet som viktigt, men det framkommer 

inte tydligt vad det är eleverna menar med viktigt. Många av eleverna uppfattar idrottsämnet där 

själva görandet ligger i fokus och att det handlar främst om att eleverna ska vara fysisk aktiva.  

 

Vidare kan detta förstås i relation till vår studie att eleverna uppfattar just det som beskrivits ovan, 

att även här innebär idrott och hälsa något som idrottsläraren gör. Eleverna i vår studie menar att 

läraren gör en hel del på idrottslektionen, men de förstår inte alltid syftet med det hon gör. Det 
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innebär att lärarens roll om huruvida hon förmedlar kunskap på ett tydligt sätt, har och får 

betydelse för hur eleverna förstår det hon gör och lär ut.  

 

 

7.2.1 Sammanfattning av resultatdiskussion 
 

Vi förstår att elevernas sätt att uttrycka sig om idrottslärarens roll kännetecknas mest av att hon 

pratar. Det framkommer inte alltid tydligt vad eleverna menar med ”pratar”. Ibland kommer ordet 

pratar i samma mening som när de säger ”läraren förklarar” och pratar. Nästan alla elever säger 

någonting om att läraren pratar eller förklarar, och då förstår vi det som att när läraren pratar och 

förklarar så uppfattar eleverna att det handlar mest om instruktioner och regler. Nästan alla elever 

uttrycker på ett eller annat sätt att det är lärarens uppgift att göra det hon gör. När vi frågar 

eleverna varför de tror att läraren gör detta svarar många elever att det är för att de ”ska kunna” 

och några få svarar ”för att de ska lära sig”. Hur tolkar vi ordet ”kunna?” Vi kan förstå att ordet 

”kunna” helt enkelt har innebörden ”att kunna någonting” eller ” att kunna en lek”, utan att eleven 

tänker att det har någonting med lärande att göra. Sen finns det en annan tanke om att ordet kunna, 

att det faktiskt står i relation till lärande. Vi märkte detta när vi ställde följdfrågan: ”Varför tror du 

man ska kunna detta?” Då blev svaret ”För att man ska lära sig”.  

 

8 Slutsats 
Sammanfattningsvis kan vi säga att eleverna uppfattar att läraren gör någonting på 

idrottslektionen. Vad läraren gör på lektionen och hur lärarens görande uppfattas kan av eleverna 

beskrivas på många skilda sätt, men många elever uppfattar det också på lika sätt. De utsagor som 

mest förekommer av eleverna är att idrottsläraren pratar och förklarar vad man ska göra.  Många 

elever uppfattar lärarens sätt att förklara något som instruktioner för att eleverna ska kunna göra 

det som övningen kräver. Vad som inte framgår tydligt i elevernas utsagor är däremot lärarens sätt 

att förklara något eller säga något till dem som något som har med deras lärande och utveckling att 

göra. Vi tror att idrottslärarens roll och ämnet Idrott och hälsa inte alltid av eleverna uppfattas som 

bildande. Detta tror vi beror på att ämnet saknar teoretisk anknytning, men också att läraren inte 

alltid förmedlar detta.  Men eftersom Idrott och hälsa främst handlar om att vara fysiskt aktiv, så 

finns det inte så mycket tid eller möjlighet att reflektera över saker som läraren kanske vill 

förmedla. Idrott och hälsa uppfattas inte alltid som att man lär sig, något som man gör i de andra 
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teoretiska ämnena. Eleverna ser därmed inte idrottsläraren som kunskapsförmedlare, för läraren 

har ingen bok eller tavla att förmedla detta (kunskapen) med. Med andra ord är eleverna inte 

medvetna om att lärande faktiskt kan ske genom praktik. Även när man inför praktiska moment i 

till exempel matematik, kan man ibland höra eleverna fråga ”När ska vi ha matte?” och läraren 

svarar ”Men vi har ju precis haft matte”. Det är uppenbart att eleverna har lärt sig att kunskap 

inhämtas och sker genom läsning och skrivning.   

 

 

8.1 Didaktiska implikationer 
 

Vi förstår att i all undervisning som sker i skolans verksamhet är det elevernas lärande som står i 

centrum. Vad blir då följden av hur elever relaterar till och förstår idrottslärarens roll?  Om vi 

utgår från Larssons (2004) resonemang så menar han att eleverna inte alltid är medvetna om 

idrottsämnets innehåll och menar vidare att för att eleverna ska använda och lära sig kunskaper så 

ska det ske utifrån hur de uppfattar ämnet. Det är när de uppfattar ämnets syfte och innehåll som 

de sedan kan använda kunskapen för att utvecklas. Vänder vi detta till idrottslärarens roll, så kan 

det förstås på liknande sätt i det som vi i vår studie skriver om.  Utifrån våra transkriberingar får vi 

en uppfattning om att eleverna ser idrottsläraren som en som har i uppgift att hålla eleverna aktiva 

och säga till eleverna vad de ska göra och hur de ska göra i aktiviteten. Däremot uppfattar eleverna 

inte alltid detta som lärande och kunskap. Huruvida eleverna uppfattar lärande och kunskaper i 

ämnet Idrott och hälsa, beror alltså till stor del på idrottsläraren och den roll hon har för att lära 

och utveckla elevernas kunskaper.   

 

Annerstedt (1991) beskriver idrottsämnet som roligt men som oviktigt sett ur elevernas perspektiv. 

Ämnet värderas som att det inte finns några intellektuella kunskaper att hämta därifrån jämfört 

med andra teoretiska ämnena, med detta synsätt medföljer att idrottslärarens roll får låg status.  

Innebär det att idrottsämnets måste inrikta sig mer på teori för att idrottslärarens roll ska uppfattas 

som viktigt? Vår motivering är att all kunskap är viktig, oavsett i vilket ämne även om det sker 

praktisk eller teoretisk så ska inte ämnet rangordnas som mer eller mindre viktigt. Det är vidare 

hur läraren väljer att lägga upp sin undervisning som har betydelse ifall det sker något lärande och 

om det i så fall sker, så är det näst viktigaste hur eleverna uppfattar det som sker.  
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8.2 Vidare forskning 
  

Det skulle vara intressant att vidare forska om hur eleverna uppfattar idrottslärarens roll. Eftersom 

det finns väldigt lite forskning om detta så hade det varit tänkvärt att göra en större, kvantitativ 

undersökning som omfattar hundratals elevers uppfattning av idrottslärarens roll.  En 

undersökning skulle också kunna behandla elevernas uppfattning av idrottslärarens roll i 

jämförelse med en klasslärares roll i matematik och på vilket sätt dessa två roller utgör lärande. 
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Informerat samtycke  
 
Informationsbrev och förfrågan till klassen om medverkan i gruppintervjuer med syfte att 
undersöka hur elever uppfattar idrottslärarens roll i undervisningen. 
 
Hej! 
Vi är två lärarstudenter som läser sista terminen av lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad. I 
utbildningens sista termin ingår det att skriva en C- uppsats. Under utbildningens gång har vårt 
intresse för idrott och hälsa ökat. Vi har därför valt att undersöka hur elever tänker kring lärarens 
roll i idrottsundervisningen. Resultatet av undersökningen kommer sedan att ligga till grund för 
hur vi formar vår framtida undervisning. För att vår undersökning ska bli möjlig att genomföra 
behöver vi intervjua ett visst antal elever i form av gruppintervjuer och skulle därför uppskatta om 
vi fick använda oss av en lektion för att genomföra detta.  
 
Vi vill också informera Er om att intervjuerna endast kommer att användas i vår undersökning 
samt att såväl skola som elevers namn kommer att vara anonyma. Deltagandet är frivilligt och 
eleverna har rätt att dra sig ur studien när som helst utan att behöva ange skäl. Eleverna har även 
möjlighet att ställa frågor om de undrar över något. Önskas ytterligare information är Du 
välkommen att kontakta oss, mina två handledare, eller min examinator (se nedan). Informationen 
som samlas in kommer att kodas och behandlas konfidentiellt.  
 
Med vänliga hälsningar 
Sebahate Mehmeti & Nurcan Akgun 
Vid frågor kontakta oss eller ring: 
Sebahate 073 6578765 / sebmeh07@student.hh.se 
Nurcan 073 9905462 / nurakg07@student.hh.se 
 
Handledare  Examinator 
Högskolan i Halmstad  Anders Nelson 
Lucia Christensen  anders.nelson@hh.se 
Mail: lucia.christensen@hh.se   
Tele: 035 16 79 39   
Vaike Fors 
Mail: vaike.fors@hh.se  
 
Informerat Samtycke 
  
Jag har informerats om studiens syfte, om hur information samlas in, bearbetas och förvaltas. Jag 
har dessutom fått tillfälle att ställa frågor, samt fått dem besvarade. Jag är även medveten om att 
deltagandet är frivilligt och att eleverna när som helst kan avbryta deltagandet utan att ange orsak. 
Jag samtycker härmed till att mina elever medverkar i en gruppintervju angående elevernas 
uppfattning vad det är idrottsläraren gör på en lektion och hur de uppfattar detta.  
 
Datum:______/_____ 2011 
  
Namnteckning:____________________________ 
Namnförtydligande: ____________________________  
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Vårt Syfte 
Syftet med studien är att belysa hur 19 elever i år 5 relaterar till och förstår idrottslärarens roll. Vi 
vill genom detta arbete få fram en bild av vad det är eleverna uppfattar att idrottsläraren gör på 
lektionen.  
 
Vår frågeställning 
Vad säger elever att läraren gör på idrottslektionen? 
 
 
Genomförande 
Vi kommer att observera en idrottslektion som är kopplad till intervjun. Tanken är att 
idrottslektionen ska vara elevernas och vårt underlag för intervjun. Vidare kommer vi att under 
lektionen göra små anteckningar om vad läraren gör på idrottslektionen för att sen under intervjun 
eventuellt ställa fler frågor till eleverna ”vid behov” utöver våra intervjufrågor.   
 
Inledande frågor 
För att eleverna ska känna sig bekväma innan intervjun sätter igång, får eleverna presentera sig 
(namn och ålder).  Vi tänkte att även en konkret fråga som ”var det kul på lektionen?” skulle 
kunna lätta på stämningen i gruppen innan de riktiga frågorna ställs. 
 
 
Intervjufrågor 
Observera att eventuella frågor liknar varandra och att samma fråga förmodligen kommer ställas 
om. Tanken är att få olika variationer av uppfattningar om lärarens ”görande” och att en 
diskussion skapas. 
 

- Vad gjorde ni på idrottslektionen idag? Vad gjorde läraren då? 
 

- Kommer ni ihåg någonting som läraren gjorde på idrottslektionen? 
Följdfrågor: Skulle du kunna berätta lite mer om detta? Hur (uppfattar) du/ni att läraren 
tänkte då?  
 

- Var det någonting som läraren sa, som väckte uppmärksamhet hos er? 
Följdfrågor: Vad menade läraren med det? 
 

 
Uppföljningsfrågor 

- Hur tänker du/ni då? 
- Kan du förklara? 
- Berätta gärna mer om detta. 

 
Eventuella frågor	  	  
Kan dyka upp under den observerande idrottslektionen. 
 


