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Abstrakt 

I och med att den nya läroplanen för gymnasieskolan togs i bruk år 2011 har det blivit större 

fokus på att tydliggöra kunskapsobjekten där ämnet idrott och hälsa ska erbjuda kunskaper om 

såväl som i och genom undervisningen. Undervisningen ska därmed syfta till en ökad 

medvetenhet och djupare förståelse i ämnet. Som en konsekvens av detta har det sedan Gy11 

blivit större fokus på reflektion i undervisningen. Mot denna bakgrund är syftet med denna studie 

att undersöka hur lärare stimulerar till reflektion bland eleverna, och hur lärarna använder sig 

utav olika typer av feedback för att främja reflektion hos eleverna. Observationsstudier användes 

där tre lärare observerades under totalt 14 lektioner. Under observationerna framkom det med 

tydlighet att de reflekterande momenten inte ägde rum så ofta. Vid några av lektionerna visar 

studien att reflektion iscensatt av läraren inte alls var förekommande eller mycket sparsamt. De 

gånger stimulans till reflektion skedde så visade det sig oftast vara i samband med neutrala 

yttranden från läraren till eleverna. Sammanfattningsvis indikerar studien att den aktivitetsdiskurs 

som dominerar undervisningen verkar begränsa lärares möjligheter att skapa ett reflekterande 

förhållningssätt i ämnet.  

Nyckelord: Proximala utvecklingszonen, reflekterandemoment, praktisk och teoretisk 

undervisning, kunskapsinhämtning, kunskapsbearbetning.  
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1. Inledning 
Detta examensarbete kommer att behandla hur idrott och hälsa lärare väljer att lägga upp 

lektionerna, då det kommer till reflekterande moment. Då Gy11 (Skolverket, 2011) belyser att det 

inom idrott och hälsa ämnet ska finns reflekterande moment, är detta ett intressant område att 

undersöka, för att se om detta efterföljs, eller om skolan mer och mer efterliknar 

föreningsidrotten.  

Rapporten anser att detta är ett viktigt undersökningsområde, då det dels står i läroplanen att det 

ska finnas reflekterande moment i undervisningen, och sen p.g.a. att de reflekterande momenten 

gynnar eleverna i deras lärande. Claes Annerstedt (2007) menar att: Reflektion kring ämnet (idrott 

och hälsa) är kanske särskilt viktigt inom ett område där traditionellt muskler har dominerat över 

hjärna. Teknikträning och taktik har exempelvis inget större värde om det inte åtföljs av 

reflektion kring dess betydelse.  

Traditionellt sett är idrott och hälsa ett praktiskt ämne, och har under tidens gång varit väldigt likt 

föreningsidrotten, där prestation och resultat på de praktiska momenten värdesätts vid 

betygsättning. Detta har gjort att idrott och hälsa mer och mer upplevs som ett ”rast-ämne” än ett 

skolämne. Med ökad reflektion i undervisningen kommer fokus mer inrikta sig på vilka 

kunskaper som ska utvecklas i ämnet. I Lgy11 (Skolverket, 2011) står det skrivet att eleverna ska 

erbjudas tillfällen att kunna reflektera över de erfarenheter de har samlat på sig och hur dessa 

erfarenheter och ihopsamlade kunskaper ska kunna tillämpas i ett större och bredare 

sammanhang. Eleverna ska enligt Gy11 kunna använda sina kunskaper som redskap för att: 

formulera, analysera och pröva antaganden och lösa problem, reflektera över sina erfarenheter 

och sitt eget sätt att lära, kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden, och lösa 

praktiska problem och arbetsuppgifter. Läraren ska då ge eleverna verktyg för detta, samt 

stimulera elever till reflektion för att de ska erhålla en djupare kunskap.  

Mikael Quennerstedt (2008) visar att en aktivitetsdiskurs präglar undervisningen i idrott och 

hälsa, och menar att det läggs stort fokus på aktiviteten i undervisningen, och ett mindre fokus på 

lärande inom ämnet. I sin redovisade enkätundersökning som både elever och lärare deltog i, 

ansåg 86 % utav elever från en klass i årskurs 6, att de lärde sig en stor del olika idrottsaktiviteter 

i undervisningen, och att 72 % utav elever från en klass i årskurs 9 upplevde samma sak. Även 

lärarna ansåg att det fanns en mängd olika aktiviteter som bara vanligtvis förekom i idrott och 

hälsaundervisningen. Ur detta kan det urskiljas att idrott och hälsa undervisningen präglas av 

variation av olika aktiviteter i undervisningen, där det är den fysiska aktiviteten som står i 

centrum.  

Även Kirk (2010) beskriver denna ”multi activety approach” som problematisk, där denna typ av 

smörgåsbord av olika aktiviteter inte verkar leda till kunskaper som bygger på varandra, utan 

kritiserar ämnet för att vara fragmentariskt med ytlig inlärning som resultat. 
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I kursplanen för ämnet idrott och hälsa i Gy11 (2011) är det stort fokus på fysisk aktivitet och 

elevens förmåga att praktiskt klara av aktiviteten i fråga, men för att få ett bra betyg i ämnet 

måste eleven ha en förståelse och kunskap kring ämnet. Denna kunskap och förståelse kommer 

enligt Gy11, ifrån lärarens förmåga att få eleverna att reflektera över den inhämtade kunskap, och 

därifrån bygga sig en djupare förståelse kring ämnet.  

Gy11 har nu varit i bruk i ca 2 år, och frågan blir då: hur har idrott och hälsa lärare anammat de 

nya direktiven? Är reflektion en del i undervisningen och hur går lärarna tillväga för att erbjuda 

eleverna tid för just reflektion? Detta arbete kommer att undersöka hur den nya läroplanens 

intentioner med mer reflektion och tydliggörande av kunskapsobjekten omsätts i praktiken.  

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka i vilken mån idrott och hälsa lärare använder sig av 

reflektion för att stimulera elevers lärande i ämnet. 

1.2.1 Frågeställningar  

Mer precist söker arbetet svar på hur lärare använder och stimulerar till reflektion i sin 

undervisning, där ett av lärarens verktyg är feedback under lektionstid.   

 Hur stimulerar idrottslärare till reflektion i undervisningen? 

 Hur använder sig idrottslärare utav feedback i undervisningen? 
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2. Teoretisk utgångspunkt  
Studiens teoretiska utgångspunkt är bred för att öppna för en mångsidig analys av det insamlade 

materialet.  

2.1 Kunskap och lärande 
Det lärostoff som väljs ut att vara undervisningsdugligt bygger, enligt Linde (2012), mycket på 

Vygotskys principer om den proximala utvecklingszonen. Det handlar om att underlätta för den 

lärande att kunna se någonting nytt som en modell av eller en variant på en sedan tidigare 

införskaffad kompetens, det handlar alltså om att förflytta sig från en redan bemästrad färdighet 

till en blivande färdighet. Den som handleder den lärande, alltså läraren som handleder eleven, 

ska komma ifrån en högre kunskapsnivå och överbrygga avståndet emellan de två i etapper, från 

det kända till det okända. Ett praktiskt exempel som Linde (2012) beskriver är hur stor del av en 

lärotext som ska vara sedan tidigare känd och hur stor del som ska vara nytt och okänt för eleven, 

för att på så sätt underlätta och främja lärandet vid textläsning så mycket som möjligt. 

2.2 Bakgrund till reflektion - Kasam 
Vid arbetet med att överbrygga avståndet mellan kunskapsnivåerna är det bra att som lärare ha 

Kasam i bakhuvudet när undervisningen planeras. Anders Hanson beskriver Kasam ”… som en 

teori om kopplingen mellan människan och sammanhanget” (Hanson, 2010, s. 64). Kasam består 

av tre begrepp; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa tre begrepp beskriver olika 

sidor av en människas upplevelser, begriplighet är det kognitiva, det intellektuella, 

hanterbarheten är det praktiska, det instrumentella och meningsfullhet är det känslomässiga, det 

affektiva. De tre begreppen är beroende av varandra för att kunna skapa en känsla av 

sammanhang. Stimuli som kommer inifrån och utifrån är begripliga, resurserna finns för att 

bemöta de krav som följer med dessa stimuli och utmaningen känns värd att investera tid och 

kraft i. Figur 1 visar hur alla tre delar i Kasam behövs för att skapa en helhet.  

 

Figur 1: KASAM:s tre delar. (Hanson, 2010) 
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För att elever ska känna en känsla av sammanhang i sitt lärande ska de kunna relatera utmaningen 

till sin vardag (meningsfullhet), den ska inte vara omöjlig (hanterbarhet) och det ska inte vara allt 

för svårt att förstå uppgiften (begriplighet). Elevens chans till reflektion ökar Kasam-värdet, 

eleven får då möjlighet till att skapa sig mening med uppgiften, göra den begripligare och se hur 

eleven på ett smartare och mer lätthanterbart sätt kan lösa liknande uppgifter i framtiden Arbetet 

att skapa dessa förutsättningar faller på läraren som handleder eleven genom sitt kunskapande. 

Genom feedback från läraren kan eleven ledas till reflektion över sina handlingar och då skapas 

ett ökat Kasam-värde hos eleven inför aktiviteten som utförts och kunskapen som inhämtats.  

2.3 Definition av reflektion 
Vad är då reflektion och hur hjälper det elever att befästa kunskap på djupet? Begreppet 

reflektion blev enligt Bek (2012) något av ett modeord under 1990-talet, ett modeord som mer 

och mer tappade sin ursprungliga mening. Begreppet hade fått en så pass bred och allmän 

betydelse att det nästan helt togs för givet, innebörden diskuterades knappt i de artiklar där 

begreppet användes. Ett exempel som lyfts är en undersökning bland dramatiklärare som hävdade 

att drama leder till reflektion hos eleverna, men varken lärarna eller författaren till 

undersökningen tar upp någon definition av begreppet eller hur denna reflektion sker inom 

dramatikundervisningen. 

För att lärande ska kunna ske hos eleverna krävs det enligt Bek (2012) att lärarna utgår ifrån ett 

grundläggande antagande att undervisningen inte kan garantera att eleverna lär sig det som 

undervisningen syftar till. Genom sin undervisning ger lärarna eleverna möjligheter till lärande, 

detta genom att ta hänsyn till syftet och formen på aktiviteterna, elevernas olika kunskapsnivåer 

och andra kringliggande faktorer. Vikten av lärarens handlingar beskrivs väl utav McAlpine m.fl 

(2004, s 357): “Teaching actions are the link between reflection and student learning because 

they are the enactment of the reflection process as well as what is experienced by students.” 

Lärande beskrivs av Bek (2012) som en process där individen tar nya erfarenheter och tolkar 

dessa gentemot sina tidigare erfarenheter och föreställningar, i likhet med Vygotskys proximala 

utvecklingszon som Linde (2012) beskriver. Ett motstånd uppstår då nya erfarenheter kolliderar 

med gamla föreställningar och erfarenheter. Lärande sker då motståndet övergår till acceptans, 

alltså att de nya erfarenheterna blir en del av individens föreställningar. Utbildarens uppgift blir 

således att inte enbart framföra och presentera nya idéer, utan även att ta bort eller formatera om 

de gamla föreställningarna hos eleven. Processen för lärande bör alltså innefatta möjligheter för 

individen att få utmana, reflektera över, sina tidigare erfarenheter, för att möjliggöra att de nya 

erfarenheterna kan assimileras in med de gamla erfarenheterna. 

För denna undersökning har Dewey’s definitionen av reflektion valts, definitionen av reflektion 

presenteras av Bek (2012, s 41) som ”ett aktivt, ihärdigt och noggrant övervägande av en 

uppfattning eller förmodad kunskap i ljuset av de grunder den vilar på och de slutsatser den leder 

till”.   
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2.4 Feedbackens definition 
Feedback och reflektion hänger tätt ihop då feedback från läraren kan och bör användas för att 

initiera och underlätta för reflektion hos eleven för att överbrygga avståndet mellan 

kunskapsnivåerna och skapa den känsla av sammanhang som eleverna får av att se värde i det 

som sker under lektionstimmarna.  

För arbetes skull har det även valts att definiera vad feedback är, då feedback är en del av 

grunden för samspelet mellan lärare och elev, ett samspel som ska skapa reflektion över nyfunnen 

kunskap hos eleven. Feedback definieras som verbala, direkta värderingsyttranden från utbildare 

(lärare) till utövare (elev). 

Inom begreppet feedback förekommer en mer indirekt form av feedback, som ofta förekommer i 

form av skrift, denna definition har inte använts i detta arbete då det inte är en del av 

undersökningen. Observationsstudien involverade enbart verbal feedback given av utbildaren 

riktad direkt till utövaren. 

Mosston och Ashworth (2002) tar upp fyra olika former av feedback och hur dessa kan och 

förslagsvis bör användas samt i vilket sammanhang som de passar i, de är noga med att påpeka 

att ingen form är den absolut bästa att använda i alla lägen.  Alla former av feedback har 

möjlighet till att förstärka eller ändra ämnesinnehåll, beteenden och/eller logistik samt forma 

självbilden hos mottagaren. De kan även motivera, utmana, inspirera eller frustrera, förvirra och 

ta avstånd från mottagarens handlingar. Sättet feedback framförs på kan variera mellan ett antal 

kommunikationssätt: gester, verbalt och symboler. Symboler representeras av 

bokstavsbedömning, siffror, priser, procent och bilder. Symbolerna ingår i skalor som bedömer 

utövares handlingar utifrån förutbestämda kriterier. Gester är hur kroppsspråket används för att 

ge feedback, via handgester, huvudrörelser, ansiktsuttryck och så vidare. Verbalt gäller både 

feedback som är muntlig och skriftlig.  

De fyra former som beskrivs av Mosston och Ashworth är: 

1. Värderingsyttranden  

2. Korrigeringsyttranden 

3. Neutrala yttranden 

4. Otydliga yttranden 

Vidare skriver Mosston och Ashworth (2002) att värderingsyttranden är yttranden som är 

antingen positiva eller negativa laddade, alltså att de bedömer en handling som utförts. Syftet 

med denna feedback är att förbättra utförandet genom att värdera utförandet, antingen förstärka 

utförandet eller fördöma det. Värderingsyttranden kan vara specifika och därmed styra 

utvecklingen av utövaren mer precist, men kan även vara generella och ges för att delge 

utbildarens känslor kring utövarens handlingar. Ett överdrivet användande av värderingsyttranden 

från utbildaren kan skapa ett beroende hos utövaren, vilket kan leda till att utövaren tillslut inte 

litar på sin egen förmåga att bedöma sitt utförande (Svedberg, 2007), vilket är oerhört negativt 

sett till att elever ska själva kunna utvärdera och reflektera över sitt utförande för att skapa den 
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djupare förståelse som eftersträvas i läroplanen. Ett värderingsyttrande kan ta sig form i yttranden 

som till exempel: ”Bra jobbat”, ”Det där var inge bra”, ”Vad duktigt” och ”Väl genomfört”. 

Värderingsyttranden ger utövandet ett värde, något som inte per automatik uppmuntrar till 

reflektion då det inte är utövaren själv som gör jämförelsen mellan det faktiska utförandet och det 

idealiska utförandet och tillskriver värdet på utövandet. Att tillskriva värdet på utövandet föregås 

av en reflektion om huruvida utövandet var bra eller dåligt i jämförelse med målet för utövandet 

och hur pass bra det uppnåtts. Med detta sagt kan det ge utövaren en hjälp i att kunna se det som 

är positivt med utförandet för att i framtiden själv kunna identifiera det och reflektera över hur 

pass väl utförandet stämmer överens med idealet som eftersträvas. 

Korrigeringsyttranden är den andra formen av feedback som presenteras av Mosston och 

Ashworth (2002). Dessa yttranden siktar mot att identifiera felaktigheter i utövarens handlingar 

och korrigera dessa. Yttrandet kan antingen bara identifiera felet i utövandet eller både identifiera 

felet och sen korrigera det med instruktioner om hur utförandet ska genomföras. Ett överdrivet 

användande av denna typ av feedback kan leda till att utövaren ger upp och slutar försöka, kanske 

till och med till att sänka självkänslan hos utövaren. Korrigeringsyttranden är yttryck som: ”Om 

du gör så här så blir det bättre”, ”Det där var inte riktigt rätt, gör så här för ett bättre resultat” och 

”Inte riktigt rätt utfört, om du nästan gång gör så här istället blir det mer korrekt utfört”. Dessa 

yttranden bidrar inte till direkt till en reflektion hos utövaren då det är utbildaren som visar på 

felaktigheter och även visar på lösningen, förståelsen ges till utövaren och blir därmed inte lika 

djupt förankrad som om utövaren själv kommit till insikt med vad felet var och hur det bäst bör 

åtgärdas. 

Mosston och Ashworth (2002) beskriver neutrala yttranden som feedback med det gemensamma 

kriteriet att de objektivt beskriver handlingen utan att bedöma eller korrigera de eventuella fel 

som skett under utförandet. Att utbildaren är neutral i sitt yttrande om handlingen leder till att den 

slutgiltiga bedömningen av handlingen får göras av utföraren. Neutrala yttranden tillåter utövaren 

att få träna på att initiera sin egen bedömning av sin egen handling, alltså reflektera över vad som 

var bra och vad som var dåligt samt hur utförandet eventuellt kan förbättras. Utövaren får här 

chansen att utvecklas kognitivt och emotionellt. Exempel på neutrala yttranden är: ”Nu gjorde du 

så här, hur skulle du kunna göra det bättre?”, ”Du gjorde så på det här sättet, varför?” och ”Ditt 

utövande såg ut så här, var det bra eller dåligt?”. Neutrala yttranden uppmuntrar till reflektion då 

utövaren får sin prestation beskriven för sig och genom att få en åskådares bild av 

händelseförloppet lättare kan identifiera positiva och negativa aspekter av utförandet. Detta 

skapar även utrymme för utövaren att kunna hitta lösningar på de eventuella problem som finns 

och se hur de positiva delarna kan förstärkas och förbättras ytterligare. Genom att reflektion sker 

på detta sätt och utövaren själv hittar lösningarna och sätt att förbättra utförandet fördjupas 

kunskapen hos utövaren.  

Otydliga yttranden beskrivs av Mosston och Ashworth (2002) som ett tillfälle då yttrandet är 

öppet för bli tolkat och misstolkat. De visar inte upp något speciellt värde gentemot det som 

feedbacken riktas mot, inte pekar det ut felaktigheter eller korrigerar någonting, de gör inte heller 
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någon objektiv avbildning av feedbackens måltavla. Dessa yttranden kräver att mottagaren gör en 

tolkning av, och tar ett beslut om vad som menas. Denna tolkning kan leda till att skapa ett säkert 

och accepterande klimat i gruppen, men kan även leda till missförstånd och förvirring om vad 

läraren menar. Ett överdrivet bruk av otydliga yttranden kan få utövaren att tycka att utbildaren 

inte vet vad den håller på med eller inte har kunskap om uppgiften ifråga. Några vanliga otydliga 

yttrande är ”Det var ganska bra”, ”Det var inte illa”, ”Det var nytt, inte ens jag skulle ha kommit 

på det där” och ”Det var okej, fast du hade kunnat göra det annorlunda”. Genom att på detta sätt 

vara medvetet otydlig skapar utbildaren en osäkerhet hos utövaren kring prestationen, en 

osäkerhet som kan leda till reflektion hos utövaren över vad i prestationen som är osäkert. En 

reflektion som kan leda till en förbättring om utövaren hittar rätt delar i prestationen att förändra, 

men kan även leda till att utövaren missuppfattar vad som ansågs vara osäkert och förändrar ett 

korrekt utförande istället för att förbättra det som gav upphov till det otydliga yttrandet från första 

början.  

Clynes och Raftery (2008) beskriver feedback som ett begrepp med många olika definitioner med 

delade kännetecken, de menar att alla definitioner av feedback beskriver feedback som en 

interaktiv process som syftar till att ge utövaren insikt i sitt utförande. Feedback kan delas in i två 

stora övergripande grupper, positiv och negativ feedback. När feedback ges ska informationen i 

feedbacken innehålla ett yttrande och en bedömning av utförandet och utforska sätt att förbättra 

utförandet. Feedbacken som ges ska baseras på observationer från arbete med utövaren i handling 

och kan komma som en följd av en period av neutral och analytisk reflektion av utövarens 

utförande hos utbildaren. Feedback är en naturlig del av undervisningen enligt Scott Schartel 

(2012), det ger utövaren en jämförelse mellan utförandet och undervisningsmålet, en jämförelse 

med målet att få utövaren att uppnå eller överträffa undervisningsmålet. Havnes, m.fl (2012) 

poängterar att feedback är en av de faktorer som har störst inflytande på lärprocessen och hur 

effektiv lärandet är. Effektiv feedback menar Schartel (2012) kommer vid rätt tillfälle med fokus 

på utförandet och inte på utövaren, och likt Clynes och Raftery (2008) anser Schartel (2012) att 

feedbacken ska baseras på direkta observationer levererat via ett neutralt språkbruk med fokus på 

förbättringsmöjligheter i utförandet.   

2.5 Aktivitetsdiskurs i svensk skolidrottsundervisning 
Reflektion hos elever över inhämtad kunskap om såväl som i och genom aktiviteter genomförda 

under lektioner i idrott och hälsa initierad av lärare går inte hand i hand med en dominerande 

aktivitetsdiskurs. Att titta på den svenska skolidrottsundervisningens historia med 

aktivitetsdiskurs färskt i minnet leder inte osökt till slutsatsen att aktivitetsdiskurs varit ett 

genomgående fenomen. Ett fenomen som har motarbetats i de två senaste läroplanerna, men 

kanske inte i samma utsträckning i lärarnas arbete ute på skolorna. Diskurs är ett begrepp som 

inbegriper specifik ämnesrelaterad information (NE, 2013-05-21). En aktivitetsdiskurs inom den 

svenska idrottsundervisningen betyder med andra ord att det har varit mycket fokus på att 

lektionerna ska var fyllda med aktivitet, att eleverna ska vara aktiva och röra på sig mycket 

istället för att de ska tillgagna sig fördjupade kunskaper. Kunskaper som de genom reflektion 
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skapat en känsla av sammanhang kring och själva tillskrivit värde och på så sätt förankrat 

kunskaperna i sig själva. Denna beskrivning av aktivitetsdiskurs med mycket fokus på 

aktivitetsfyllda lektioner med mycket rörelser hos eleverna myntades av Quennerstedt (2008), 

han använde sig av aktivitetsdiskursen som en övergripande diskurs för att ge en god översikt av 

ämnet idrott och hälsa. För att precisera den övergripande aktivitetsdiskursen delades den in i fyra 

stycken mindre, mer precisa underdiskurser. De fyra underdiskurser som Quennerstedt lyfter 

fram är idrottsdiskurs, kroppsupplevelsediskurs, motorikdiskurs och fysiologidiskurs. Med en 

sådan övergripande aktivitetsdiskurs blir det svårt att skapa ny och djupgående kunskap hos 

elever i linje med den nya läroplanen då eleverna istället för att lära sig fokuserar på att klara av 

aktiviteten.  

De fyra underdiskurserna använder Quennerstedt (2008) för att plocka fram och belysa varför 

olika idrotter och aktiviteter är med i kursinnehållet. De ramar in olika områden inom ämnet som 

blir allt för generaliserat om det beskådas som en helhet, detaljerna för de olika momenten 

försvinner lätt om ämnet inte bryts ned till mindre enheter. Idrottsdiskursen utmärks mest i den 

fokus som läggs på att eleverna ska lära sig de olika idrotternas tekniker, taktik, regler och 

färdigheter samtidigt som det ofta framhärdas att tävling, resultat och prestation är viktigt. 

Kroppsupplevelsediskurs har enligt Quennerstedt syftet att skapa positiva kroppsupplevelser, ofta 

då genom aktiviteter fyllda med rörelseglädje, estetik, spontanitet, lust och många chanser för 

eleverna att uttrycka sig med sin rörelse. Motorikdiskurs lyfter fram vikten av att elever tränar 

motoriska grundformer, förbättrar sina motoriska färdigheter och förbättrar sin kroppskontroll. 

Centralt för diskursen är kroppskontroll, kroppskännedom och kroppsuppfattning. 

Fysiologidiskurs kännetecknas av fokus på träningslära, kunskap om motion, styrketräning, 

träningseffekter samt att eleverna ska införskaffa sig kunskap om motion, kost, vila och hur det 

påverkar kroppen. Dessa diskurser har Quennerstedt kommit fram till genom att undersöka och 

analysera olika lokala kursplaner inom idrott och hälsa för varierande åldersgrupper i den svenska 

skolan. Tillsammans backar de upp den helhet som aktivitetsdiskursen står för. 

2.6 Läroplansteori 
Aktivitetsdiskursens dominans av ämnet leder till att läroplanens mål inte uppnås då aktivitet 

premieras istället för den kunskap som är tänkt att eleverna ska få av undervisningen i ämnet. 

Den avsaknad av reflektion som präglar stora delar av en undervisning dominerad av en 

aktivitetsdiskurs skapar inte samma känsla av sammanhang hos eleverna som ger dem en 

fördjupad och bättre förankrad kunskap. Göran Linde (2012) beskriver i sin bok Det ska ni veta! 

en teori som kallas Läroplansteori och det är en teori som behandlar förändringar inom 

samhällets struktur, för olika tider relevanta och tidsenliga tankar samt på vilka olika sätt andra 

förhållanden och omständigheter har påverkat samhället och då även i läroplanerna.  

Linde (2012) beskriver hur läroplansteori tar upp och behandlar hur förändringar i samhället, 

tankar och andra processer påverkar utformningen av läroplanerna. Läroplansteori berör alltså de 

faktorer som påverkar vilken kunskap som ska läras ut i skolan och vilka processer som är aktiva 

inom skolsystemet och dess utformning. Läroplanerna återspeglar vad samhället anser vara viktig 
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kunskap för dess ungdomar att få lära sig i skolan. Vilket stoff som omsätts i praktiken ute bland 

lärarna i de svenska skolorna påverkas dock av flera olika element.  

Lindensjö & Lundgren (2000) beskriver och utvecklar Lindes tankar om formuleringsarenan, 

transformeringsarenan och realiseringsarenan. Inom formuleringsarenan fastställs 

undervisningens innehåll, så som läroplaner och styrdokument, det vill säga, de direktiv lärarna 

har att utgå ifrån. Inom formuleringsarenan menar Lindensjö & Lundgren (2000) att det finns 

olika ramfaktorer som kan påverka undervisningen, som klasstorlek, klassrummet eller den 

utrustning som finns att tillgå. Transformeringsarenan innebär det område där lärarna tolkar in de 

direktiv de har fått i undervisningen, utifrån deras egna erfarenheter och tolkningar. 

Realiseringsarenan är där den konkreta undervisningen sker, där ramfaktorer, lärarens tolkningar 

av de direktiv som getts, spelar in i vad som tas upp i undervisningen. 

Denna läroplansteori visar på att det är mycket som läraren ska baka in i sin undervisning, många 

faktorer som eleverna inte tänker på som ska finnas i bakgrunden och verka för att ge dem bästa 

möjliga läromiljö. Möjlighet till reflektion genererar tillfälle för eleverna att skapa sig en djupare 

kunskap. Den djupare kunskapen har möjlighet att skapa en hög känsla för sammanhang hos 

eleverna. Det är gynnsamt för studiens syfte att utgå ifrån den läroplansteori Linde (2012) 

beskriver och med det som grund bearbeta det empiriska material som framkommit i 

undersökningen. Detta på grund av att de nya direktiven (Gy11, 2011) ingår i 

formuleringsarenan, tillsammans med de ramfaktorer som lärare uppfattar i sin arbetsmiljö. Det 

mest intressanta för denna studie är att se hur transformeringsarenan och realiseringsarenan spelar 

in i de nya direktiven, då det kommer till lärarens stimulans till reflektion. 
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3. Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras inledningsvis en historisk bakgrund till idrott och hälsa ämnets 

utveckling. Sedan jämförs den senaste reformen Gy11 med föregående kursplan.  

3.1 Idrott och Hälsa – ämnets utveckling historiskt 
Allt sedan Linggymnastiken och grundandet av Gymnastiska Centralinstitutet, GCI, år 1813 har 

ämnet (dock under olika namn) varit en del av den svenska skolan. Sandahl (2005) kopplar ihop 

starten för den svenska gymnastikundervisningen med grundandet av GCI, då även den allra 

första gymnastiklärarutbildningen startades, och med införandet av den allmänna folkskolan år 

1842. Quennerstedt (2008) lyfter fram hur Per Henrik Lings pedagogiska gymnastik dominerade 

under större delen av 1800-talet fram till sekelskiftet då tre nya traditioner tog form och började 

utmana Lings dominans. Dessa tre traditioner var militäriskt inriktat innehåll med bland annat 

skjutövningar och exercis, verksamhet med fysiologisk inriktning samt även den moderna 

sporten. Ungdomen skulle hållas stark och frisk för att kunna bistå statsmakten med bra rekryter 

vid eventuella krig (Sandahl, 2005). 

Åren 1917 och 1919 producerade varsin läroplan som enligt Quennerstedt (2008) tillsammans 

slog sista spiken i kistan för det militäriskt inriktade innehållet i idrottsämnet. De andra två 

traditionerna levde kvar i olika former genom hela 1900-talet. Sandahl (2005) belyser hur det 

under första halvan av 1900-talet gavs ett allt större utrymme i innehållet för lek och idrott under 

titeln fria kroppsövningar, men även friluftslivsinslag med aktiviteter i naturen med ett 

hälsomotiv tar plats i ämnet.  Quennerstedt (2008)  skriver om hur gymnastiken fortfarande var 

en stor och viktig del av ämnet, dock hade det vid mitten av seklet lagts mer fokus på fysiologi 

inom ämnet, där god kondition och träning tre gånger i veckan premierades. Fysiologin blev mer 

en ideologi än bara en del av ämnets innehåll, undervisningens innehåll skulle grunda sig på 

vetenskapliga fakta gällande både fysiologi och anatomi. Elevernas framtida hälsa var av stor 

betydelse och ämnet var en central komponent i att främja hälsa i samhället.   

Från 1960-talet började ämnet allt mer att gå ifrån fokus på fysiologi och träning av kroppen till 

att inkludera idrotter av olika slag med grunden i idrottsrörelsens verksamhet (Quennerstedt, 

2008). I läroplanen från 1980 hade idrotten klivit fram och blivit det mest omfattande inslaget i 

ämnets innehåll. Elevers sociala utveckling med särskild tanke på laganda, samarbete och att 

hjälpa varandra lyftes fram som viktiga delar av undervisningen. Även om stora delar av 

samhället stod bakom idrottens värderingar var det delade meningar bland lärarna om hur 

idrottens värderingar passade in i skolan, Sandahl (2005) skriver om hur de tävlingsinriktade 

momenten inte föll i god jord hos många lärare.  

 

3.2 Samtida förändringar i ämnet – en jämförelse mellan Lpf94 och Gy11 
Kursen Idrott och Hälsa A i Lpf94 (1994) tillskrevs övergripande mål för elevernas kunskap efter 

avklarad kurs, där skrevs det på sida 45 att ”Eleverna skall fördjupa sina kunskaper inom området 
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idrott och hälsa och få förutsättningar att självständigt kunna reflektera över och analysera vägar 

och metoder för att nå hälsa och välbefinnande ur såväl ett individuellt som ett vidare 

samhällsperspektiv.” Detta lade alltså tyngd vid elevers förmåga att reflektera och på så vis skapa 

sig en djupare kunskap. Kursen skulle även ge eleverna tillfälle att få testa på en mångfald av 

olika fysiska aktiviteter, aktiviteter som skulle kunna relateras till elevernas egna intressen och 

erfarenheter. 

Syftet kursen Idrott och Hälsa A hade var att med ett brett perspektiv på hälsa ge eleverna en 

ökad kunskap om den kroppen, hur den fungerar, hur man tar hand om och förbättrar sin fysiska 

och psykiska hälsa genom att ha kunskap om och färdighet i goda matvanor, regelbunden fysisk 

aktivitet och ett upplevelserikt friluftsliv. 

Lpf94 (1994) skiljer sig från Gy11 (2011) på så sätt att den inte var lika utförligt utformad 

gällande mål och kriterier med ämnet Idrott och Hälsa. De mål som var utskrivna i kursplanen var 

färre och hade en vagare beskrivning än den som återfinns i den nya läroplanen. Gy11 har 

frångått målstyrningen av kursen och mer gått över till att ha mer konkreta kunskapsmål som 

eleverna ska uppnå. Övergripande mål för kursen finns kvar men de backas upp och stöttar sig på 

de kunskapsmål som presenteras i Gy11. Kunskapsmålen som den nya läroplanen presenterar har 

lagt större tyngd på att eleverna ska ha goda rörelsekvalitéer, de ska ha visat upp dessa kvaliteter 

inom en bredd av rörelseaktiviteter, vilket ger läroplanen ett större fokus på aktiviteter än sin 

föregångare. Samtidigt som ett större fokus på aktiviteter finns har det även blivit mer fokus på 

att eleverna ska kunna diskutera och redogöra för sina kunskaper, översiktligt för det lägsta 

betyget, utförligt för de mellersta, utförligt och nyanserat för de högsta betygen. Eleverna måste 

alltså reflektera över vad de lärt sig för att uppnå de högre betygen, någonting som inte var lika 

tydligt utskrivet i Lpf94 (1994). 

Den nya läroplanen för gymnasieskolan, Gy11 (2011) beskriver ämnet Idrott och Hälsa som ett 

ämne med uppdraget att förvalta det svenska kulturarvet av naturupplevelser och fysiska 

aktiviteter. Idrott, rörelse och friluftsliv tillskrivs stor betydelse för både folkhälsan och för den 

enskilde individens hälsa. Ämnet ska skapa tillfällen för eleverna att uppleva och förstå 

betydelsen av fysiska aktiviteter samt sambandet till hälsa och välbefinnande. Att förstå 

betydelsen blir för eleverna att själva kunna tillskriva aktiviteterna ett värde, att kunna relatera 

aktiviteternas syfte och värde till sin egen vardag. Genom reflektion och utvärdering ska denna 

relation skapas. 

Ämnet Idrott och Hälsa ska enligt Gy11 (2011) syfta till att utveckla elevers förmåga att kunna 

planera, utföra och värdera olika sorters allsidiga fysiska aktiviteter som främjar deras kroppsliga 

förmåga, samt att eleverna utvecklar denna deras kroppsliga förmåga inom olika fält av 

rörelseaktiviteter. Genom att få reflektera över rörelsernas betydelse får eleverna chansen att 

integrera kunskaperna och sätta dem i ett sammanhang som för dem är betydelsefullt. Eleverna 

ska även utveckla ett intresse till och förmåga att använda sig utav olika rörelseaktiviteter, 
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naturen och utemiljöer som en utgångspunkt för att skapa välbefinnande och hälsa, både åt sig 

själv och också åt andra. Vidare står det i Gy11 att undervisningen i ämnet ska skapa en 

kunskapsutveckling hos eleverna om hur den mänskliga kroppen fungerar i fysisktarbete, vad 

livsstilen har för betydelse för hälsa och om följder av fysisk aktivitet och fysisk inaktivitet. 

Eleverna ska också få chans att utveckla sina kunskaper i hur man hanterar olyckor, skador och 

nödsituationer vid olika fysiska aktiviteter samt förebyggande säkerhetsåtgärder. 

Undervisningen som bedrivs ska enligt Gy11 (2011) vara uppbyggd av fysiska aktiviteter där alla 

elever kan delta och utifrån sina förutsättningar få utvecklas. Dessa aktiviteter ska relateras till 

fakta och teorier, samt bidra till att eleverna lär sig att anpassa fysiska aktiviteter utifrån de behov 

de har, vilket syfte de har med aktiviteten och vilken målsättning de har med den valda 

aktiviteten, eleverna ska alltså reflektera över aktiviteterna och på så sätt cementera kunskapen 

om aktiviteterna. Stereotypa föreställningar om vad som ses som typsikt manligt och typiskt 

kvinnligt ska göras synliga för eleverna och motverkas av undervisningen samt visa på 

konsekvenserna av olika kroppsideal som finns i samhället. 

Gy11 (2011) tar upp övergripande mål som skolan ska sträva mot att uppnå, bland dessa mål lyfts 

det fram hur eleverna ska kunna använda sig av sina kunskaper. Eleverna ska kunna använda sina 

kunskaper för att formulera, testa och analysera antaganden och lösa problem som de stöter på. 

De ska även med hjälp av sina kunskaper kunna reflektera över de erfarenheter de får och 

reflektera över sitt sätt lära sig och ta till sig kunskap. Eleverna ska också med sina kunskaper 

som stöd kunna kritiskt granska och värdera olika påstående och situationer, samt kunna lösa 

problem och arbetsuppgifter i praktiken. 

För att eleverna ska kunna uppnå dessa mål lägger Gy11 (2011) fram riktlinjer om hur läraren ska 

agera och lägga upp sin undervisning. Läraren ska enligt läroplanen organisera upp och 

genomföra undervisningen på ett sådant sätt att eleverna upplever att kunskapen är relevant och 

meningsfull samt att elevens egen kunskapsutveckling fortskrider framåt utan att fastna för länge 

vid de olika hinder som dyker upp längs vägen. Vidare ska läraren se till att eleverna får chans 

och möjlighet till att fördjupa sig inom ämnet, reflektera över och skapa sig en överblick av 

innehållet samt kunna känna att kunskapen kan sättas in i olika sammanhang som för eleven är 

relevanta.    
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4. Metod 
Syftet med denna undersökning är som tidigare nämnts att undersöka i vilken mån idrott och 

hälsa lärare använder sig av reflektion för att stimulera elevers lärande i ämnet, något som gör att 

studien även tittar på hur lärare har anpassat sig till den nya läroplanens (Gy11, 2011) direktiv om 

att eleven ska få mer tid till att reflektera över den kunskap som inhämtas under 

lektionstimmarna. Undersökningen är en case study, där insamlandet av det empiriska materialet 

har gjorts genom kvantitativa observationsstudier med tre lärare under sammanlagt 14 olika 

observationstillfällen/lektioner. Lärarna som observerades arbetade på en gymnasieskola i 

Västerbotten. Tillvägagångssättet för att få svar på frågeställningarna om hur idrottslärare 

stimulerar till reflektion i undervisningen och hur idrottslärarna använder sig av feedback i 

undervisningen beskrivs i denna metoddel. Metoden är uppdelad på följande sätt: 

undersökningsmetod, urval, material, genomförande, bearbetning och analys, validitet och 

reliabilitet och avslutningsvis forskningsetiska principer.  

4.1 Undersökningsmetod 

Undersökningen genomfördes på så sätt att observatörerna satt med i lektionssalen under 

pågående lektion ledd av en av de i undersökningen deltagande lärarna. Båda observatörerna 

hade varsitt exemplar av observationsmallen framför sig, observatörerna fokuserade på olika 

saker vardera, den ena observatören lade störst fokus på den kvalitativa aspekten i form av 

dialogen mellan lärare och elev genom att anteckna vad som sades vid olika dialogtillfällen. Detta 

genom att vid feedbackstillfällen anteckna vilken sorts feedback det var och hur den 

presenterades till eleven, alltså skriva ner vad lärare sade till eleven när läraren gav feedback. 

Den andra observatören lade störst fokus på den kvantitativa aspekten genom att räkna och 

anteckna varje feedbackstillfälle som uppstod för att sedan kunna slå ihop de olika antalen 

feedbackstillfällen per lektion och få en överblick av användandet.  

Med en observationsstudie erbjuds studien en objektiv syn utifrån, och inte lärarnas syn på sitt 

egna sätt att lära ut. Då studiens syfte var att undersöka hur lärarna stimulerar till reflektion hos 

eleverna med feedback som ett av verktygen under lektionerna valdes intervjuer med lärarna bort. 

Även enkätundersökningar valdes bort för det ansågs inte vara objektivt från lärarnas sida, samt 

att det ansågs vara för komplicerat att be lärare bedöma sin egen förmåga och sedan bygga ett 

relevant resultat utifrån den personliga informationen. 

Till observationen utformades det en mall för att underlätta undersökningen. Mallen (se bilaga 1) 

användes till att räkna antalet tillfällen som läraren stimulerar till reflektion och användningen 

utav de olika formerna av feedback. Stimulans till reflektion är tillfällen då lärarens uttalanden 

uppmuntrar eleven att själv tänka efter och komma fram till rätt svar/utförande. När läraren gör 

neutrala yttranden är bra tillfällen för stimulans till reflektion hos eleverna.  

Mallen har utformats utifrån Mosstons och Ashworths (2002) teorier om feedback. Till detta 

tillkommer även anteckningar av utvalda citat från lärarna under lektionstillfällena, som ansågs 
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vara talande och intressanta utifrån undersökningens syfte rörande stimulans till reflektion och 

hur feedback används av lärare för att uppnå denna stimulans. 

De fyra former av feedback som beskrivs av Mosston och Ashworth är: 

1. Värderingsyttranden – värderar utförandet, antingen positivt eller negativt, förstärka eller 

fördöma 

2. Korrigeringsyttranden – syftar till att identifiera och korrigera felaktigheter i utövarens 

rörelsemönster 

3. Neutrala yttranden – objektivt beskriver utförandet, undviker att bedöma utförande, låter 

utövaren bedöma utförandet  

4. Otydliga yttranden – öppet yttrande som måste tolkas av utövaren, kan bidra till ett mer 

accepterande klimat i gruppen men leda till missförstånd och förvirring 

4.2 Urval 
Lärarna som har valts ut att observera är anställda på en kommunal skola. De tre lärarna, som har 

observerats, undervisar på gymnasienivå i Västerbotten. De lärarna tre som gick med på att delta i 

observerationsstudien är två män och en kvinna. Urvalsprocessen för att hitta lärare att observera 

var att använda olika sökkriterier, dvs. att studien sökte att observera lärare på gymnasienivå, att 

lärarna skulle ha varit i arbete i minst 10 år, för att försäkra att de hade en mångårig erfarenhet 

inom yrket, samt att lärarna i fråga skulle vara lärare inom idrott och hälsa. Anledningen till att 

det ansågs vara viktigt att lärarna som observerades behövde en mångårig erfarenhet, är på grund 

av att nya lärare inte ansågs kunna ge de svar på de frågor studien sökte besvara. Då det ansågs 

att lärare med en mångårig erfarenhet har en tydligare struktur i sin undervisning, vilket gör 

främst denna undersökning lättare, men även att läraren i fråga har en mer konkret idé om hur 

han/hon ska bedriva sin undervisning. Negativt med att ha äldre lärare är att de kan ha fastnat i 

gamla strukturer.  

Det togs kontakt med totalt 12 lärare, för att hitta 5 som kunde observeras. Sju lärare ansåg att de 

inte hade tid för besök. Detta är med andra ord drygt 58 % utav de som kontaktades som svarade 

nej pga. tidsbrist. 2 utav lärarna som det togs kontakt med uppfyllde tyvärr inte de kriterier som 

hade satts upp inför denna undersökning, då de hade inte varit aktiva inom yrket tillräckligt länge. 

De tre som gick med på att besökas, uppfyllde även kriterierna som satts upp, vilket gjorde att 

antalet lektioner ansågs behövas utökas, för att uppnå ett gångbart resultat. De lärare som 

observationsstudien är utförd på nämns aldrig vid deras riktiga namn utan de namn som återfinns 

i detta arbete är fiktiva, och utan koppling till lärarnas egentliga identitet.    

4.3 Material 

Observationsstudiens empiri är insamlat och nedtecknat via den för studien utformade 

observationsmallen. Mallen ger denna undersökning struktur då varje lektion undersöks på 

samma sätt, detta för att motverka uppkomsten av variationer i observationsstudien. 
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För att undersöka observationsmallens relevans och vilket omfång av empirisk data som mallen 

skulle ge undersökningen, utfördes en testobservation med mallen. Efter testobservationen valdes 

delar utav observationsmallen bort, då de inte kändes relevanta för undersökningens syfte om 

feedback och stimulans till reflektion hos elever. Den del som valdes bort var en tidsaspekt, där 

det skulle undersökas hur stor tid lärarna valde att lägga på praktiska moment och teoretiska 

moment under en lektion. Detta ansågs vara inte vara relevant då den procentuella tiden som 

läraren lägger på antingen praktiska moment eller teoretiska moment inte ligger i linje med 

arbetets syfte, och därav ansågs denna del onödig att undersöka.  

Observationsmallen utformades genom att utgå utifrån rapportens teoretiska utgångspunkt och 

frågeställningar. För att ge mallen en bra disposition och struktur användes Johanssons (2006) 

förslag på struktur inom en observationsmall. 

4.4 Genomförande 
För att kategorisera och strukturera data från observationerna, analyserades dessa data utifrån en 

empiristyrd tematisk analys. Denna grundade sig på att fyra punkter:  

1. studiens frågeställningar 

2. intervju-, observationsguide eller enkätformulär 

3. Transkribera observationer 

4. Analysera. 

Analysdelen i empiristyrd tematisk analys, utgjordes utav en uppdelning och kategorisering av 

det material som samlades in under observationen. Den största delen utav analysen var att sortera 

ut det relevanta materialet som överensstämde med undersökningens frågeställningar. Efter att 

denna sortering gjorts skulle det kvarstående materialet tematiseras utifrån undersökningens 

frågeställningar. De teman som uppstod ur sorteringen skulle sedan kopplas och analyseras 

utifrån undersökningens övergripande syfte (Langemar, 2006). 

Innan själva observationen påbörjades, informerades lärarna om undersökningen och ett 

informationsmail (se bilaga 2) skickades ut till lärarna. Detta för att ge lärarna en bättre bild av 

vad undersökningen syftar till och för att ge dem grundläggande information om studien.  

Vid varje lektionstillfälle informerades eleverna att det endast skulle ske en observation av deras 

lärare, inte av eleverna. Det intressanta är vad lärarna gör och hur de agerar, det är det som skulle 

undersökas med hjälp av observationerna. De instruktioner som lärarna fått, förutom den 

väsentliga information, så som vad arbetet handlar om och vad som skulle observeras under 

lektionstimmarna, var att de skulle utföra lektionen utan att ändra sin undervisning på grund av 

observatörerna. Detta motiverar studien med att en från lärarna i stort sätt oförändrad 

undervisning skulle ge en högre validitet. Genomförandet utav observationerna var att läraren 

följdes under lektionens gång, och det fördes anteckningar om hur han/hon pratade med sina 

elever, hur läraren gav ut feedback till eleverna, samt hur läraren stimulerade till reflektion. Den 
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data som samlades in var den frekvens av hur dessa tre lärare använde sig utav olika 

feedbacksformer, samt i vilket sammanhang lärarna stimulerade till reflektion under lektionerna.  

De olika observationstillfällena som utfördes var alltid utförda i olika salar och gymnastikhallar, 

där observatörerna försökte vara så osynliga som möjligt och inte störa elevernas fokus på 

lektionsinnehållet. Detta var för att lektionen skulle ske på ett naturligt sätt och att läraren inte 

skulle behöva lägga fokus på annat än själva lektionen.  

Lärarens lektionsinnehåll kan givetvis påverka reflektionens form och frekvens i undervisningen. 

Genom att lektionstillfällena har delats in i två kategorier; praktisk undervisning och teoretisk 

undervisning, har vi försökt hantera denna problematik. Den praktiska undervisningen bestod 

utav moment där eleverna gjorde något praktiskt, så som cirkelträning, medan den teoretiska 

undervisningen bestod utav föreläsningar och genomgångar av vissa moment. 

Under lektionerna fördes även anteckningar på lärarnas dialoger med eleverna, rörande stimulans 

till reflektion. Detta gjordes för att ge det statistiska materialet en ytterligare dimension, och för 

att undvika att enbart redovisa statistik. Det ansågs även nödvändigt att inte enbart redovisa 

statistik, utan att även redovisa scenarion där reflektionen äger rum.  

4.5 Bearbetning och analys 

Det insamlade statistiska materialet arbetades om i Excel, till procentantal och en mer 

överskådlig data i form av tabeller och diagram.  Resultatet delades in i tre kategorier: 

feedbacktillfällen, spridningen av feedback samt stimulans till reflektion. Den första kategorin, 

feedbacktillfällen, syftade till spridningen utav de olika feedbackformerna, där det redovisades 

procentuellt hur stort utrymme den enskilda feedbackformen får i undervisningen. Den andra 

kategorin, spridning av feedback, redovisade i vilken form av undervisning, praktisk eller 

teoretisk, som de olika formerna utav feedback användes mest frekvent i. Den sista kategorin, 

stimulans till reflektion, syftade till spridningen av den totala andelen stimulans till reflektion 

inom de praktiska och teoretiska formerna utav undervisningen. 

De insamlande dialogerna mellan lärare och elev, strukturerades upp och renskrevs på ett 

utförligt sätt, för att kunna urskilja den enskilda dialogens relevans mot undersökningens syfte.  

4.6 Validitet och reliabilitet  
Ett arbete med ett vetenskapligt syfte ska sträva efter att ha en så hög reliabilitet och validitet som 

möjligt. Att ett arbete har en hög reliabilitet betyder att undersökningen går att genomföra och få 

samma eller väldigt liknande resultat varje gång, alltså att resultaten mellan de olika 

testomgångarna är väldigt lika eller, för att ha maximal reliabilitet, vara identiska. Bara för att ett 

arbete har en hög reliabilitet betyder det inte att det har en lika hög validitet. Validiteten hos ett 

arbete har att göra med hur pass väl resultaten stämmer överens med verkligheten, med det sanna 

värdet. En undersökning som går att upprepa och få resultat med hög reliabilitet kan mycket väl 

vara grundad på frågor som inte har någonting alls att göra med det som syftades till att 
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undersökas, en sådan undersökning har en hög reliabilitet men en låg validitet (Patel & Davidson, 

2011). 

 4.6.1 Reliabilitet 

De 14 observationerna genomfördes på ett likartat sätt, för att säkra undersökningens reliabilitet. 

Reliabiliteten hos ett arbete är hur pass pålitlig själva metoden är, om den går att upprepa med 

samma resultat (Patel & Davidson, 2011). Den undersökning som har genomförts använde sig av 

en observationsmall som arbetats fram innan observationstillfällena. Att ha en observationsmall 

med noggranna anvisningar, är enligt Johansson och Svedner (2010) bra för undersökningens 

reliabilitet. Observationsmallen var utformad för att observatören enbart skulle fokusera på vad 

läraren gjorde och vad läraren sade, detta var ett sätt säkra undersökningens reliabilitet då det 

gjorde att undersökningen lätt kan upprepas.  

4.6.2 Validitet 

En undersöknings validitet hänger tätt ihop med dess reliabilitet, för att värdena i 

undersökningens resultat ska stämma väl överens med verkligheten måste de även stämma väl 

överens med varandra, således är en hög reliabilitet väsentlig för en hög validitet (Patel & 

Davidson, 2011). Observationsmallen är väl utformad och dess kategorier stämmer överens med 

arbetets syfte, vilket är grundläggande för en hög validitet.  

4.7 Forskningsetiska principer  
Denna studies forskningsetiska principer har hämtats från Vetenskapsrådet (2002), där det lyfts 

fram fyra etiska principer som ska uppfyllas inom en undersökning. Dessa fyra principer har 

uppfyllts genom att använda fiktiva namn på de lärare som deltagit i observerationsstudien, samt 

att skolorna där lärarna arbetar inte har nämnts vid namn. Lärarna som blev tillfrågade om att 

delta i studien blev informerade om studiens syfte och hur den insamlade data skulle komma att 

användas. All information som samlats in användes bara för att uppfylla studiens syfte. 
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5. Resultat och analys 
I detta avsnitt redovisas det empiriska materialet som samlats in under 

observationsundersökningen. Uppbyggnaden utav rubriker och stycken har hämtats ifrån 

undersökningens frågeställningar och från observationsmallens stycken. Anledningen till att det 

är strukturerat på det sättet är för att underlätta läsningen och för att göra informationen mer 

lättåtkomlig. Första avsnittet kommer att behandla bakgrundsinformation till själva 

undersökningen. Det andra avsnittet i denna del redovisas det statistik om de observerade lärarnas 

användning utav feedback. Tredje avsnittet redogör hur de reflekterande momenten har sett ut 

under observationen. Den avslutande delen är en djupare del i den feedback som gavs under de 

observerade lektionerna. 

5.1 Bakgrund om lärarna och skolan  
De tre olika lärarna arbetar på samma Gymnasieskola i Västerbotten, och är idrott och hälsa 

lärare. På skolan går det ca 500 elever, och skolan är belägen i en mellanstor stad. Elevklimatet 

på skolan är väldigt behagligt, enligt oss, och eleverna är skötsamma. Detta ansågs vara viktigt att 

nämna, då elevklimatet kan spela in i lärarnas sätt att genomföra undervisningen. Nedan följer 

beskrivningar av de lärare som observerades, lärarnas namn är fiktiva: Torsten som är 45 år, 

Ulla-Britta som är 39 år, Christer som är 38 år. Alla lärare undervisar i idrott och hälsa.  

5.2 Spridningen av feedback 
Genom observationsundersökningen går det att urskilja hur lärare använder sig utav de olika 

feedbackstyperna i olika undervisningstillfällen. I tabellen (Figur 2) nedan återfinns den totala 

användningen utav feedback inom de lektioner som har observerats.  

 

Figur 2: Antalet feedbackstillfällen, uppdelat i praktiska och teoretiska delar. 
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I figur 2 visas det hur de tre lärarna använder sig utav feedback sett över de 14 observerade 

lektionerna. Genom denna tabell går det att urskilja att värderingsyttranden är den feedbackstyp 

som används mest frekvens i undervisningen, med totalt 361 tillfällen totalt. Majoriteten utav 

dessa tillfällen kommer från den praktiska undervisningen, där uttryck som ”bra, ser bra ut, 

duktigt” förekom ofta. Det som framkom av undersökningen var att majoriteten utav lärarnas 

feedback kom under de praktiska lektionerna. Det var hela 566 feedbackstillfällen under de 

praktiska lektionerna.  

Den feedbackstyp som lärarna använde sig näst mest av var korrigeringsyttranden, som 

motsvarade 308 feedbackstillfällen. Detta gjorde sig mest tydligt under mer avancerade fysiska 

övningar, som cirkelträning eller H-L-R övningar, där ett korrekt utförande utav 

rörelsemomenten är essentiellt.  

Neutrala yttrandet användes i liten mån, sett över de 14 lektionerna, 77 tillfällen totalt. Detta är 

även den feedbackstyp som användes i lika stor utsträckning inom den praktiska och teoretiska 

undervisningen. Genom detta går det att urskilja att det förekommer mer neutrala yttranden under 

de teoretiskt dominerade lektionerna, i snitt 7,4 per lektion. Inom den praktiskt dominerade 

undervisningen förekommer det 4,4 neutrala yttranden per lektion. Detta visar på att lärarna 

använder sig mer utav de neutrala yttrandena under de teoretiskt dominerade lektionerna än de 

praktiskt dominerade lektionerna.  

Den feedbackstyp som användes minst över de 14 lektionerna var otydliga yttranden, enbart 54 

tillfällen. Dock går det att utläsa ett övertag i användningen av de otydliga yttranden, där 34 

tillfällen kom under den praktiska undervisningen, medan 20 kom under den teoretiska 

undervisningen. De otydliga yttranden tog sig i form under den teoretiska undervisningen när 

läraren ställde frågor till eleverna, och eleven svarade delvis rätt på frågan, där läraren gav ett 

otydligt yttrande i svar, t.ex. ”nästan rätt”. Under den praktiska undervisningen var situationen 

liknande den teoretiska undervisningen, då det handlade om att en elev inte utförde en övning 

helt korrekt, och läraren svarade ”Ganska bra”.  

5.3 Feedback i undervisningen 
Under en lektion hinner en lärare med att ett stort antal feedbackstillfällen, inget tillfälle är exakt 

likadant som det andra, men de faller inom ramen för någon av de fyra former av feedback som 

finns beskrivet i feedbackens definition. Med spridning av feedback menas de olika 

feedbacktillfällen som sker under en lektion och i vilken utsträckning de fyra olika formerna av 

feedback används. Data från de lektionstillfällen vi har observerat visar tydligt att 

värderingsyttranden utgör huvuddelen av all feedback, tätt följd av korrigeringsyttranden och den 

minsta andelen utgörs av otydliga yttranden med neutrala bara lite mer vanligt förekommande.   
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Figur 3: Den procentuella uppdelningen av de olika feedbackstyperna över de 14 lektioner som 

har observerats.  

Figur 3 visar hur spridningen av de fyra olika feedbackformerna såg ut under alla lektioner som 

observerades. Värderingsyttrande med sina 45 % utgjorde nästan hälften av all feedback, många 

gånger var det snabba, korta yttranden med uppmuntrande och upplyftande ord och fraser som 

lärarna använde för att förstärka elevers beteenden. Dessa korta yttranden blev många gånger 

utropade mitt under aktiviteten utan någon uppföljning, men ibland förekom även uppföljning i 

form av en beskrivning av det positiva i elevens utförande i samband med feedbacken.  

Den form av feedback som utgjorde den näst största delen av lärarnas feedback till eleven var 

korrigeringsyttranden som stod för 38 % av alla feedbackstillfällen. Dessa yttranden var mer 

utförliga än värderingsyttrandena i det att de måste tillrättavisa ett felaktigt utförande/uttalande 

och sen beskriva det rätta utförandet/svaret för eleven och motivera varför det är rätt.  

Neutrala yttranden stod för 10 % av all feedback som gavs till eleverna under lektionerna som 

observerades. Neutrala yttranden gjordes efter att eleverna utfört en aktivitet och inte var aktiva, 

de fick tid till att tänka efter och reflektera över vad som sagts. Men även efter att läraren har haft 

en teoretisk genomgång av ett begrepp eller presenterat en ny kunskap, som presenterats så 

objektivt som möjligt och sen följs med upp frågor om hur eleverna tänker kring ämnet, vad de 

har för värderingar i frågan. De otydliga yttrandena utgjorde enbart 7 % av all feedback som 

lärarna använde under de 14 lektionerna som observerades. Otydliga yttranden förekom då 

läraren gjorde en bedömning av en elevs prestation, det vill säga ett svar på en fråga eller en 

utförd rörelse. Då dessa yttranden kom som ett direkt svar på elevens prestation och inte erbjuder 
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eleven en ordentlig korrigering i sig, följde läraren ofta upp med ett korrigeringsyttrande för att 

tillrättavisa eller fylla i elevens svar. 

För att visa på hur det kan se ut när dessa fyra olika sorters feedback ges till eleverna presenteras 

fyra olika feedbacktillfällen som noterats från observationsstudien. Dessa fyra tillfällen står som 

exempel på hur det kan se ut när de fyra olika feedbacktyperna används av lärare gentemot elever 

under pågående lektion. 

5.3.1 Feedbacktillfälle 1 – Värderingsyttrande  

Ett tydligt exempel på ett värderingsyttrande med en positiv laddning är då Christer ledde en 

praktisk lektion med fokus på rörelseaktivitet där han var aktivt deltagande och instruerande i 

ledarrollen i början av lektionen. Under huvudaktiviteten var han inte lika deltagande men var 

lika aktiv med feedback och instruktioner.  

Christer: ”Härligt! Bra där, du gjorde helt rätt i ditt lyft med stången nära kroppen hela vägen 

upp till hakan.” 

I detta citat ser man tydligt hur Christer ger ett positivt laddat värderingsyttrande till en elev. Han 

använder sig av ord som är positivt laddade, ord som härligt och bra, orden förstärker den känsla 

av framgång som eleven känner då den får höra att den gör rätt. Feedbacken Christer ger eleven i 

detta exempel är både generellt och precist. Han inleder med ett generellt och positivt laddat ord, 

varpå han går vidare med att beskriva och berömma elevens utförande för att förstärka 

rörelsemönstret.  

5.3.2 Feedbacktillfälle 2 – Korrigeringsyttranden  

Under en av sina teoretiska lektioner i H-L-R (Hjärt- och Lungräddning) ställs Ulla-Britta många 

gånger inför att eleverna agerar felaktigt, någonting som hon måste åtgärda med 

korrigeringsyttranden då H-L-R är kunskap som inte bara är tydligt utskriven i läroplanen (Gy11, 

2011), utan det är också livsviktig kunskap som kan rädda liv.  

Ulla-Britta: ”Okej, du gör sådär, det fungerar ju också, dock inte det bästa sättet. 

Ska du göra det rätt och på enklaste sättet ska du istället vara på andra sidan när du 

ska börja lägga personen i stabilt sidoläge. Det blir enklare att hantera personen 

och då du kan dra personen mot dig istället för att trycka ifrån dig, plus att det blir 

mycket lättare att lägga armar och ben i rätt position”. 

I det här exemplet syns det hur Ulla-Britta påpekar att elevens utförande inte är helt korrekt, 

varpå hon går vidare med att instruera eleven i hur det korrekta tillvägagångssättet går till. Med 

tydliga instruktioner om korrekt utgångsposition och med en förklaring varför det är korrekt 

tillrättavisar Ulla-Britta eleven och fortsätter sedan om hur eleven ska gå tillväga för att placera 

en person i stabilt sidoläge på rätt sätt.   
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5.3.3 Feedbacktillfälle 3 – Neutrala yttranden 

Torsten undervisar ergonomi till en av sina klasser, under detta praktiska lektionstillfälle får 

eleverna lyfta och bära saker på olika sätt samt pröva på olika arbetsställningar. Torsten 

observerar hur två elever lyfter och ska flytta på en bänk, de utför inte uppgiften helt korrekt och 

när de är färdiga med uppgiften beskriver Torsten deras utförande objektivt för att de ska få en 

bild utifrån på vad de gjort. 

Torsten: ”Jaha, grabbar, nu bar ni bänken sidledes. Ni lyfte den upp från marken, 

med benen halvböjda och ryggarna lite böjda framåt. Ni pratade inte med varandra 

om när ni skulle lyfta från golvet och inte heller när ni skulle sätta ner den, däremot 

hade ni ögonkontakt och samordnade avslutet på flytten. När ni ställde ner bänken 

böjde ni mer på ryggen och mindre på benen än när ni lyfte upp den. Varför gjorde 

ni som ni gjorde?” 

Det Torsten gjorde var att uppmärksamma eleverna på hur de genomförde uppgiften, de fick 

själva lägga in värderingar om det var bra eller dåligt. Detta gör att eleverna reflekterar och 

tänker över utförandet, var det bra och korrekt enligt det Torsten sagt under genomgången förra 

lektionen eller lyfte de bänken lite tokigt och går det att förbättra tekniken. De får även frågan om 

varför de gjorde som de gjorde, vilket förhoppningsvis leder till att de förstår varför det de gjorde 

var fel och varför den korrekta tekniken är bättre. En djupare kunskap får chans att skapas hos 

eleverna efter Torstens feedback. 

Neutrala yttranden utgjorde 10 % av de observerade feedbackstillfällena, feedback som är ämnad 

till att skapa reflektion hos eleverna. Det exempel på detta togs upp här i resultatet där Torsten 

med hjälp av ett neutralt yttrande följt av en reflekterande fråga uppmuntrade reflektion hos två 

elever som flyttat en bänk under en ergonomilektion. Genom att beskriva elevernas utförande 

utan att själv lägga in någon värdering i yttrandet lämnar Torsten över värderandet till eleverna, 

detta sätt att själva få värdera sin prestation skapar en högre förståelse för och meningsfullhet 

med uppgiften. Gy11 (2011) är tydlig med att poängtera vikten av att eleverna får sätta in 

kunskapen i ett sammanhang som är relevant för dem själva, en uppgift som faller på läraren att 

lösa. Torstens agerande skapar ett ypperligt tillfälle för att detta ska ske, Torsten skapar tillfällen 

för motivation att träda fram och hjälpa till med elevernas kunskapsintag. Linde (2012) skriver 

om olika sorters motivation, den motivation som hos eleverna som skapas och närs av Torstens 

agerande är inre motivation, den starkare och mer långvariga motivationen. Torsten tar varken 

fram moroten eller piskan, eleverna får själva avgöra och reflektera över om deras prestation ska 

prisas eller om de behöver korrigera någonting innan de kan vara nöjda.  

5.3.4 Feedbackstillfälle 4 – Otydliga yttranden 

Vid flera utav Torstens lektioner, undervisade Torsten eleverna i ergonomi, där det var ett flertal 

teoretiska delar i undervisningen. Torsten redogjorde för eleverna de olika delarna av ergonomi, 

och under lektionens gång ställde han frågor till eleverna. När en elev hade svarat på en av 

Torstens frågor, och svarat var korrekt, men det saknades något, svarade Torsten med ett otydligt 

yttrande. Efter det otydliga yttrandet följde Torsten nästan alltid upp med ett korrigeringsyttrande 

för att fylla i det som Torsten ansågs saknas i svaret. 
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Torsten: Hur gör man för när man ska ta ut matkassarna ur bakluckan på bilen på 

bästa sätt? 

Elev: Man ska inte rycka upp ryggen efter man har böjt sig in och tagit tag i 

kassarna. 

Torsten: Nja, nästan rätt, men det är viktigt att tänka på att…1 

Ett tydligt otydligt yttrande av Torsten ger eleven bekräftelse på att eleven är på rätt väg, men 

inte riktigt har kommit hela vägen fram till rätt svar. I detta exempel följde Torsten upp det 

otydliga yttrandet med ett korrigeringsyttrande för att säkerställa att eleven får rätt kunskap, men 

om Torsten stannat vid det otydliga yttrandet hade kanske eleven själv eller någon annan elev 

kunnat fylla i med de sista bitarna som saknades för att få rätt svar. Torsten var dock i detta 

dialogtillfälle under lite tidspress och fyllde själv i rätt svar med ett korrigeringsyttrande.  

5.4 Reflekterandemoment  
Med stimulans till reflektion menas det att läraren uppmuntrar eleven till att själv tänka efter, att 

eleven själv arbetar sig fram till en korrekt insikt eller kunskap om ett kunskapsområde.  

5.4.1 Dialogtillfälle 1 

Detta tillfälle utspelade sig under en teoretiskt dominerad lektion, som handlade om ergonomi. 

Torsten var lärare för lektionen, och försökte få eleverna att komma underfund med varför det är 

bra att ha en god kunskap om just ergonomi. Torsten hade, efter en föreläsning, delat in eleverna i 

grupper och gett ut olika frågor som de skulle reflektera kring. Detta är ett utdrag ur den dialog 

som utspelade sig när eleverna skulle svara på frågorna: 

Torsten: ”På vilket sätt kan ni ha användning av att veta hur man ska lyfta rätt?” 

Elev: ”För att man inte ska göra illa sig när man lyfter tunga saker”. 

Torsten: ”Precis! Hur ska man då göra när man ska exempelvis, flytta en tung 

byrå? Vet ni de?” 

Eleverna: ”Man ska alltid vara två, använda benen mycket, hålla byrån nära 

kroppen”. 

Torsten: ”Bra! Hur tror ni att ni ska kunna ha användning för detta i eran egen 

vardag då?”2
 

I dialogtillfälle 1 finns det konkreta exempel på hur en lärare använder sig utav information och 

försöker omvandla det till användbar kunskap hos sina elever. Genom att Torsten använder sig 

utav uttryck som: Hur tror ni? På vilket sätt? Varför? m.m. så startar han en reflektionsprocess 

hos eleverna. Även det genom att Torsten gav eleverna grundstenarna och sedan en uppgift som 

de skulle lösa, stimulerar han till reflektion 

                                                
1 Torsten gav sedan ett korrigeringsyttrande, men då det inte är av relevans i redovisningen av de otydliga yttranden 

så skrivs detta inte ut. 
2 Elevernas svar på denna fråga kommer inte att delges, då det kan tolkas som personlig information om eleven, och 

att det innefattar även information om skolan som inte får redovisas i denna rapport.  
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5.4.2 Dialog 2 

Det andra tillfället skedde under en praktisk lektion, där Christer ledde en lektion med fotboll 

som huvudsakliga arbetssätt. Eleverna var uppdelade i lag, och spelet flöt på. Efter ett tag så 

avbröt Christer spelet, och sa åt eleverna att de skulle, inom lagen, fundera ut vad elever skulle 

kunna förbättra i sitt spel, både på ett taktiskt sätt och teknikmässigt sätt. Efter det skulle eleverna 

redovisa delar utav detta för Christer, både genom spelet, och även säga några delar som de hade 

tagit upp. 

Christer: ”Nu ska ni samlas i era lag och komma fram till hur ni ska förbättra erat 

spel, både den taktiska biten, men även samspelet mellan er. Ge varandra lite tips 

om hur man ska bli bättre på den tekniska delen utav spelet också”. 

Här finns det flera element att hämta. Christer stimulerar till reflektion genom att låta eleverna 

själva bedöma deras egen rörelseförmåga och varandras. Detta gör att eleverna måste tänka till 

hur spelet sett ut, och vad som kan förbättras. Genom att be eleverna ge tips till varandra skapas 

ytterligare en dimension, eleverna får reflektera över sina kamraters rörelseförmåga. Detta sätt att 

få eleverna att skapa sig en mening med innehållet i undervisningen och värdesätta kunskapen 

mer faller i linje med teorin om Kasam som Hanson (2010) beskriver.  

Genom att ändra uppgifters upplägg och genomföranden stimulerar läraren till reflektion hos 

eleverna via ett nytt sätt att ta sig an uppgiften, som till exempel att ändra spelreglerna eller ge 

eleverna tid till att diskutera taktik och teknik. Det andra exemplet som tas upp här i resultatet där 

Christer stoppar spelet och ber eleverna tänka över sitt spel och hur de kan förbättra utförandet, 

både taktiskt men även hur de kan förbättra sin teknik. På detta sätt hjälper eleverna varandra att 

hitta ny kunskap och även att börja bemästra den nya kunskapen, som Linde (2012) beskriver när 

han tar upp Vygostkys principer för den proximala utvecklingszonen. Här får de mer kunniga 

eleverna agera handledare åt sina kamrater och läraren finns med som stöd och skapare av 

utmaning för de mer kunniga eleverna.  

Hur läraren stimulerar till reflektionen varierar beroende med andra ord på vad lektionen 

innefattar. Detta kan även ses i figur 4, där materialet från undersökningen har samlats, i ett 

uppdelat diagram där det sammanställda antalet stimulans till reflektion över 14 lektionerna. Det 

totala antalet stimulanser till reflektion är 75 stycken tillfällen. Uppdelningen är indelad i två 

kategorier: praktisk undervisning och teoretisk undervisning.   
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Figur 4: Den procentuella uppdelningen av lärarnas stimulans till reflektion.  

Som man kan se i figur 4 är antalet tillfällen där stimulans till reflektion äger rum mest under de 

teoretiska lektionstillfällena, med hela 52 tillfällen (69 %) utav den totala andelen tillfällen. Den 

praktiska undervisningen gav totalt 23 tillfällen (31 %).  

5.4.3 Skillnader i stimulansen – praktisk mot teoretisk 

Den mest tydliga skillnaden i den stimulans som lärarna ger eleverna i den praktiska och 

teoretiska undervisningen, är det att inom den praktiska undervisningen så stimuleras eleverna till 

att lösa problem eller förbättra ett rörelsemönster. Inom den teoretiska undervisningen stimuleras 

eleverna till att förstå innebörden utav den kunskap som läraren erbjuder under lektionen.  
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6. Diskussion 
I denna del redovisas först hur undersökningen har svarat på de frågeställningar som ställdes 

inför undersökningens början. Sedan följer de delar där aktivitetsdiskursen, traditionen, 

ramfaktorer och strukturer diskuteras, för att försöka få fram svar på varför undersökning fick det 

resultat som den nu fick. I avsnitten metoddiskussion och vidare forskning, diskuteras det om hur 

denna undersökning skulle ha kunnat utföras på ett annat sätt och även om och hur man skulle 

kunna forska vidare kring detta ämne. I avslutande ord sammanfattas det hur detta har upplevts 

och några avslutande tankar kring ämnet. 

6.1 Praktisk och teoretisk undervisning 
I resultatdelen belyser det insamlade materialet hur lärare använder sig utav feedback i 

undervisningen skiljer sig enormt då det kommer till praktiska och teoretiska lektioner. Det som 

går att urskilja är att de neutrala yttrandena (reflektionsfeedback) inte används i så stor 

utsträckning, då lärarna använder sig utav neutrala yttranden enbart 10 % av de totala 800 

feedbacktillfällena. Att det är neutrala yttranden som tydligast stimulerar till reflektion hos 

eleverna genom att just låta eleverna själva få värdera sina prestationer och hitta dess positiva och 

negativa aspekter gör att det är väldigt synd att den sortens feedback förekom i så pass låg 

frekvens, endast 10 %. Att eleverna själva, med viss guidning från läraren, får hitta sätt att 

förbättra prestationen och se varför det blir bättre av den förändring som görs, är den reflektion 

som fördjupar och befäster kunskaperna eleverna tillskansar sig genom undervisningen. Att 

denna värdefulla och effektiva feedbacken används näst minst betyder att stimulans till reflektion 

inte blir ett vanligt förekommande fenomen under lektioner i idrott och hälsa. Att det oftare 

förekommer reflektionsstimulans under de teoritunga lektionerna jämfört med de mer praktiska 

lektionerna sett i kombination till att neutrala yttranden är mycket mer frekvent använda under de 

teoritunga lektionerna visar tydligt på ett samband mellan neutrala yttranden och stimulans till 

reflektion. Resultatdelen visar även på att lärarnas feedback ofta tar sig form i 

värderingsyttranden, där det ofta är beröm till eleverna som gjort något bra under lektionens 

gång. Detta visar på att lärare inte lyckas få in reflektion i undervisningen i en större bred, vilket 

kan ha många orsaker. Den största anledningen som fanns under observationen var att lärare hade 

inte tid att få in de reflekterandemomenten i undervisningen. Med detta menar vi på att de elever 

som läraren hade lektionen med, var ibland inte förberedda på lektionsinnehållet, att eleverna inte 

förstod uppgiften till fullo, vilket gjorde att läraren ifråga, var tvungen att förklara uppgiften eller 

lektionsinnehållet igen. En annan tidsaspekt som påverkade lärarna var den tid som de fick till 

varje moment. En av de observerade lärarna, Ulla – Britta, förklara detta tydligas för oss: 

”Jag skulle vilja ha mer tid till att lära dem H-L-R, men då hinner jag inte med de 

andra moment som är inplanerade. Jag har helt enkelt inte tid att få med alla delar, 

utan jag är tvungen att lära ut grunderna.” 

Enligt Ulla – Britta rör det sig alltså om tid till att hinna få med allt i undervisningen. Detta kan 

även förklara den höga användningen av korrigeringsyttranden, då rörelsen ska utföras perfekt, 

men reflektionen om varför just den rörelsen är viktigt, hinner inte lärarna med.  
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Inom de praktiska lektionerna så går det att urskilja en markant skillnad i användning av de olika 

feedbackstyperna, i jämförelse mot de teoretiska, främst då i värderingsyttranden. Denna tendens 

kan orsakas utav att inom de praktiska lektionerna tillkommer en del där lärarna jobbar mycket 

med motivation, där de försöker pusha eleverna till bättre resultat. Svedberg (2007) anser att det 

är bra med positiv förstärkning, men att överanvända detta kan orsaka att eleverna hamnar i 

beroendeställning mot sin lärare, och därav behöver en positiv försträckning för att utföra 

uppgiften. 

De reflektionsmoment som ägde rum under observationen har visat oss en tydlig tendens bland 

de observerade lärarna. Lärarna ger eleverna kunskap genom föreläsningar eller genomgångar, 

för att sedan be eleverna reflektera över olika situationer som kan lösas med den inhämtade 

kunskapen. Exempelvis på Torstens lektion om ergonomi, där han erbjöd eleverna den 

nödvändiga kunskapen om ergonomi, för att sedan be eleverna diskutera i grupper om hur de 

skulle lösa olika ergonomirelaterade problem som Torsten ger eleverna. Orsaker till denna 

tendens bland de observerade lärarna kan vara det faktum att det är ett bekvämt sätt att lära ut 

kunskap till eleverna, läraren vet vad han eller hon ger ut till eleverna och all information som 

behövs finns där. Dock så tror vi att lärarna väljer detta sätt att lära ut, då de rådande 

kunskapsnivåerna är för varierande och för låga bland eleverna, vilket gör denna form av 

katederundervisning säkrast för att ge eleverna den kunskap som de behöver. De 

reflekterandemomenten finns ändå där för eleverna, för att befästa och fördjupa den inhämtade 

kunskapen.  

6.2 Aktivitetsdiskurs och Tradition 
Läroplanen som lärare i ämnet idrott och hälsa ska arbeta efter och ha som grund till sin 

undervisning strävar inte efter att skapa ett lagsportsfixerat klassrum. Klassrummet som 

eftersträvas är ett med ett brett utbud av kunskap om hälsa, naturupplevelser, förståelse för vikten 

av och relationen mellan rörelseaktiviteter och kroppens välbefinnande, samt ge eleverna 

kunskaper och färdigheter inom en mängd olika rörelseaktiviteter (Gy11, 2011). Detta klassrum 

är någonting som inte varit med så värst länge i relation till själva ämnet idrott och hälsa, det har 

inte riktigt hunnit växa till sig och börjat utmana traditionen inom ämnet ännu, men det är på god 

väg. Denna tradition av rörelse på lektionerna, mycket spring och många skratt. Denna tradition 

där det viktigaste var svettiga elever i slutet av varje lektion, med målet att förebygga och 

förhindra en framtidsvision av ohälsa i folkhemmet (Quennerstedt, 2006). Denna tradition 

motarbetas i och med den nya läroplanens direktiv (Gy11, 2011), men om det verkligen är så i 

praktiken är inte säkert. Här blir vikten av lärarens handlingar oerhört viktigt (McAlpine, m.fl., 

2004). En aktivitetsdiskurs har varit och är fortfarande väldigt stor inom den svenska idrott och 

hälsoundervisningen (Quennerstedt, 2006). 

Lärare har fortfarande rena aktivitetslektioner utan någon som helst form av reflektion, vilket 

visar på det faktum att aktivitetsdiskursen är en del av skolelevers vardag. Ett exempel på detta 

skedde under vår undersökning, två praktiska lektioner med två olika klasser där den ena 
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lektionen helt saknade reflektionstillfällen medan den andra bara bjöd på två neutrala yttranden. 

Lektionerna var styrketräningsinriktade, eleverna skulle genomföra olika stationer med diverse 

kroppsövningar. Ingen uppföljning kom från läraren gällande varför de gjort just de övningarna, 

ingen koppling till om hur träningen de fick kunde relateras till och motiveras utifrån elevernas 

vardag och/eller kommande arbetsliv. I slutet av lektionerna genomförde eleverna 

stretchövningar i grupp, ledda av läraren. Även dessa övningar avklarades utan någon 

uppföljning om varför de var bra, varför de behövdes, o.s.v. Den tanke som slog oss då vi 

observerade var att under tiden som lades på att stretcha hade läraren ett ypperligt tillfälle att 

engagera eleverna i en diskussion kring nyttan och värdet i styrkeövningarna, reflektera över 

varför stretchning är viktigt. Tillfället fanns för läraren att fördjupa elevernas kunskaper men det 

tilläts glida undan, och eleverna fick inte reflektera över lektionens innehåll, syfte och deras egna 

prestationer. 

De djupgående traditionerna tog överhanden under dessa två lektioner, därför att här var rörelsen 

hos eleverna det enda målet som skulle uppfyllas och det uppfylldes utan uppföljning. Det här 

agerandet från läraren är någonting som mer faller i linje med de gamla traditionerna som både 

Quennerstedt (2006) och Sandahl (2005) lyfter fram, mer än den aktivitetsdiskurs som 

Quennerstedt (2006) beskriver, då aktivitetsdiskursen vill ge eleverna kunskap om träning, inte 

bara förbättra elevernas fysiska hälsa. Att lektionen har ett enormt aktivitetsfokus som inte följs 

upp med ett kunskapande kring aktiviteterna är mycket likt den undervisningsform som var 

dominerande kring 1900-talets mitt, med mycket fokus på fysiologi och träning av kroppen. Att 

arbeta för att eleverna ska tränas, bli starka, livskraftiga och friska, det var en viktig angelägenhet 

för statsmakten från 1800-talets mitt fram till sekelskiftet, folkhemmet behövde vara starkt och 

friskt ifall krig skulle komma och det behövdes soldater för att försvara landet (Sandahl, 2005). 

Att säga att lärarna i undersökningen var djupt nedsjunkna i en aktivitetsdiskurs vore att ljuga, 

förvisso ansåg de att rörelse hos eleverna var viktigt men de prioriterade en djupare kunskap om 

en aktivitet, inte bara en kunskap i en aktivitet.  

6.3 Lärarrollen 
Då denna undersökning grundar sig i lärarnas anpassning till de direktiven som kommer från 

Gy11 (2011), när det kommer till de reflekterande momenten i undervisningen, så blir lärarens 

tolkning utav läroplanen betydelsefull för undersökningen och lärandet i sin helhet. Linde (2012) 

beskriver detta moment som transformeringsarenan, där lärarnas egna erfarenheter och 

värderingar ska vägas in i tolkningen av läroplanen. Vi har tidigare nämnt den rådande 

traditionen som finns i idrott och hälsa ämnet, där aktiviteten står i fokus i undervisningen, vilket 

i viss mån kan bekräfta då majoriteten utav de lektioner som observerades hade inriktning på 

rörelse. Men det går även att se en progression mot en mer kunskapsorienterad undervisning. En 

av de lärare som observerades, Torsten, visade på en tydlig koppling mellan rörelseaktivitet och 

kunskap om rörelse. Detta rör sig om de ergonomilektioner som observerades med Torsten som 

lärare, där han hade först en teoretisk lektion, för att sedan följa upp detta med en praktisk lektion 

om samma ämne, där eleverna skulle omsätta den kunskap som de fick under den teoretiska 
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lektionen till rörelse och aktivitet under den praktiska lektionen. Detta visar på hur lärarens 

tolkningar av läroplanen har en betydande roll i undervisningen. Läraren skapar med andra ord 

förutsättningar för eleverna att bättre kunna knyta an kunskapen till sin vardag och ingjuta ett 

mervärde i det. Detta i sin tur gör kunskapen mer djupgående, långvarig och kanske skapar en 

vilja och lust hos eleven att vilja lära sig mer, en vilja som mycket väl kan räcka hela livet ut. Ett 

livslångt lärande som är en stor del av Gy11 (2011) och hur lärare ska arbeta. 

Lärarens egen förmåga att erbjuda reflektionsmoment till eleverna är även det en faktor i 

realiseringsarenan. Lärarrollen kan skapa fler möjligheter för eleverna att få 

reflekterandemoment, samtidigt som lärarrollen kan motverka möjligheten till dessa moment. 

Detta var tydligast under observation, då det fanns tydliga likheter med föreningsidrotten, där de 

reflekterande momenten uppmätes till noll tillfällen. Detta befäster idrott och hälsa ämnets roll 

som ett ”rast-ämne”, där muskler styr över hjärna. Orsaken till att lektioner ser ut på detta sätt, 

kan vara många, dels på ämnets djupa traditioner som rörelsefrämjande. Men i detta fall tolkar vi 

dessa lektioner utifrån läraren, som mest troligt har kopplingar till föreningsidrott, vilket blir 

lärarens erfarenheter, och som känns tryggt och säkert för just denna lärare, och det blir naturligt 

att då använda sig utav de tekniker som finns bland ledare inom föreningsidrotten. Under dessa 

lektioner där de reflekterandemomenten uppmätes till noll tillfällen, så förekom det övervägande 

korrigeringsyttranden och värderingsyttranden, som är bra i en lagom mängd, men för att få den 

djupa kunskapen om en rörelse behövs det moment där eleverna ges tillfällen att fundera och 

komma fram till varför dessa rörelser är nödvändiga för sig själva, och varför det är viktigt att ha 

en kunskap om dessa rörelser. 

6.4 Ramfaktorer 
Vad som påverkar undervisningen som lärarna erbjuder sina elever är en salig blandning faktorer, 

Linde (2012) talar om olika arenor som spelar in i utformningen av undervisningen. En av de tre 

arenorna som beskrivs är formuleringsarenan, inom denna arena finns läroplaner och 

styrdokument som stakar ut riktlinjer för lektionsinnehållet, formuleringsarenan huserar även 

ramfaktorerna som påverkar vad som går att genomföra i praktiken. Ramfaktorerna kan vara 

saker som till exempel den tid som lärarna har att tillgå då de planerar upp terminen och de olika 

momenten, någonting som de deltagande lärarna beklagade sig över, Ulla-Britta var tydligast av 

de tre om detta då hon berättade för oss att hon inte skulle ha tid för ergonomimomentet som är 

utskrivet i läroplanen, hon hade knappt plats för hjärt- och lungräddningen, där blev det bara 

grunderna som hanns gå igenom med eleverna. Under momentet med hjärt- och lungräddningen 

syntes även en andra ramfaktors påverkan, elevernas förkunskaper, rättare sagt elevernas 

bristande förkunskaper. På grund av elevernas bristande förkunskaper blev Ulla-Britta tvungen 

att lägga ner tid på att upprepa grunderna flera gånger, vilket förhindrade en fördjupning då tiden 

inte räckte till. 

En annan ramfaktor som påverkar undervisningen är tillgången till material och vilket skick 

materialet är i. Har man som idrottslärare till exempel inga bandyklubbor att tillgå är det svårt att 
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spela bandy i dess sanna mening, realiseringsarenans utseende ändras snabbt om en oförutsedd 

ramfaktor uppdagas (Linde, 2012). Felande material var med och ändrade lektionen då Ulla-

Britta skulle undervisa i hjärt- och lungräddning. Hon skulle inleda lektionen med en föreläsning 

via power-point, men på grund av dubbelbokning fick hon inte tag i någon projektor vilket ledde 

till att föreläsningen inte blev riktigt lika bra som den hade varit med projektor. Tid, kraft och 

fokus förlorades på grund av den saknade projektorn, ytterst lidande blev eleverna och deras 

lärande. 

Ramfaktorer spelar en avgörande roll då undervisningen ska gå från planering till handling 

(Linde, 2012). Förutom tid och material utgör eleverna en enormt viktig ramfaktor för hur 

undervisningen kommer att se ut. Hur många de är, deras inställning till lektionen, hur pass 

välförberedda de är o.s.v. Är många av eleverna sjuka kan det påverka lektionens utseende 

enormt, en lektion med någon sorts lagsport som en stor del av lektionen kan kastas omkull då 

lagen kanske inte blir stora nog för att aktiviteten ska kunna uppfylla sitt syfte. Än en gång är det 

eleverna som på grund av missgynnsamma ramfaktorer får en försämrad undervisning med en 

ytligare kunskap. En lärare som tvingas ändra mycket av lektionsupplägget i sista sekund kan lätt 

råka missa tillfällen med bra reflektionsmöjligheter som uppstår under lektionens gång. Att ha 

koll på och kontroll över ramfaktorerna är oerhört viktigt för att läraren ska kunna erbjuda den 

bästa möjliga undervisningen med goda reflektionsmöjligheter. Att Ulla-Britta inte ansåg sig ha 

tid till ergonomimomentet på grund av nedskuret timantal hade kunnat åtgärdas genom att plocka 

bort någon aktivitetslektion, genom att ta kontroll över ramfaktorerna och styra tiden hade Ulla-

Britta kunnat få tid för ergonomimomentet. Här lyser aktivitetsdiskursen igenom då ergonomin 

ganska enkelt hade kunnat få plats genom att ta plats från någon aktivitetslektion, men detta 

skedde alltså inte. Det låter enkelt i teorin, men i praktiken blir det kanske mycket svårare på 

grund av olika anledningar vi varken kan se eller förutse.   

6.5 Metoddiskussion 
Att det var komplicerat att få tag på lärare som hade tid med denna undersökning, har givetvis 

påverkat det resultat som vi har fått i denna studie. De lärare som vi slutligen observerade var de 

lärare som hade tid att låta oss utföra denna undersökning. Anledningen till att det enbart var 

grundläggande information som delades ut till de observerade lärarna var att undvika att lärarna 

skulle börja tänka för mycket på vad som skulle undersökas, detta för att lärarna inte skulle ändra 

sin undervisning bara för att de observerades 

Den metod som vi valde till detta examensarbete var en kvantitativ observationsstudie, där vi 

observerade 3 lärare och 14 idrott och hälsa lektioner totalt. Observationen gick ut på att mäta 

frekvensen på de reflekterande momenten i undervisningen. Den mall som utformades för att 

mäta frekvensen fungerande, men vi anser att den även skulle kunna ha utformats på ett mer 

tydligt sätt, där frekvensen mäts på ett tydligare sätt. För att få ett mer tydligare resultat som visar 

på hur lärare använder sig utav feedback i undervisningen skulle vi ha spelat in dialogerna eller 

videofilmat några lektioner. Detta valde vi bort på grund av tidsbrist och att det kan upplevas som 
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kränkande av eleverna, då de skulle oundvikligt blivit filmade eller att de skulle kommit med på 

ljud. Det som vi anser vara det mest missgynnsamma för rapporten, är det faktum att de lektioner 

som observerades inte var likvärdiga i form av innehåll, att det helt enkelt var 5 teoretiska 

lektioner och 9 praktiska lektioner, vilket gör resultatet lite missvisande, men ändå 

sanningsenligt. Det vore en stor fördel för rapportens syfte att observera ett lika stort antal 

praktiska som teoretiska lektioner, för att uppnå ett mer trovärdigt resultat (Backman, 2008). 

 

 

6.6 Vidare forskning 
Efter två år med den nya läroplanen och dess utökade fokus på reflektion vore det väldigt 

intressant att göra ytterligare och mer omfattande undersökningar kring lärares utbud av 

reflektion till sina elever samt hur valet av feedbackstyp påverkar stimulansen till reflektion. Att 

skapa en bild av hur det ser ut i hela Sverige istället för den lilla bild vi fått fram då vi tittat på 

små delar av Västerbotten hade även det varit väldigt intressant. Det hade också varit intressant 

att undersöka hur lärares relationer till elever påverkar reflektionen de erbjuder och hur de arbetar 

för att bryta traditionsmönstret med övervägande föreningsidrotter på lektionstimmarna.   

6.7 Avslutande ord 

Avslutningsvis så vill vi befästa att vi inte är ute efter att kritisera de observerade lärarna som 

ställde upp för oss. Syfte var att se hur lärare använder och stimulerar till reflektion i sin 

undervisning, där ett av lärarens verktyg är feedback under lektionstid och därmed se hur lärarna 

hade tagit sig an de direktiv som finns i GY11, då det kommer till de reflekterande momenten i 

undervisningen, och vi vill säga att de observerande lärarna har sin egen lärarstil som fungerar för 

dem. Vidare vill vi påpeka att detta ämne är ett väldigt intressant ämne att undersöka, då det är ett 

försök att se varför idrott och hälsa ämnet upplevs i många fall som ett ”rast-ämne” för elever att 

göra av med överskottsenergi för att kunna fokusera på andra mer teoretiska ämnen, och genom 

detta få insikten i vad som måste göras för att tvätta bort denna stämpel. Idrott och hälsa ämnet är 

ett viktigt ämne, då det berör det viktigaste vi har, vår egen kropp, där kunskaper behövs för att ta 

väl hand om den, och det är vår uppgift som idrott och hälsa lärare att lägga grunden för ett 

livslångt lärande.  

Undersökningen försöker belysa och illustrera hur några idrott- och hälsalärare arbetar, det görs 

inga anspråk på att vara generella men tycker att studien illustrerar traditionell 

idrottsundervisning, baserat på erfarenheter från tidigare bevistade undervisningstillfällen i form 

av verksamhetsförlagd undervisning och observationer av andra lärare på fältet under vår 

utbildning. Även om studien inte är generell tycker vi att den ger en fingervisning om svårigheter 

med/frånvaro av reflektion inom ämnet, som verkar vara en verklighet på grund av ämnets 

rådande traditioner och dominans av aktivitetsdiskurs där fysiologiska förtecken finns i 

förgrunden. 
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8. Bilagor 

 

8.1 bilaga 1: Obeservationstudiemall: 
 

Antal feedbacktillfällen 

 

Antal neutrala yttranden 

 

Antal korrigeringsyttranden  

 

Antal värderingsyttranden 

 

Antal tillfällen som läraren stimulerar till reflektion bland eleverna 

 

 Kommentar om lektionen 
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Dialog mellan lärare och elev 
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8.2 Bilaga 2: Informationsmail 
 

Hejsan! 

Vi är två idrottslärarstudenter som just nu skriver sitt examensarbete, och vi ska göra en 

observationsstudie om hur lärare i idrott och hälsa stimulerar till reflektion hos eleverna, samt hur 

lärarna använder sig utav feedback i undervisningen. Vi undrar nu om du vill ställa upp och låta oss 

observera runt 5 lektioner med dig, så vi kan få ett bra resultat. 

Tack på förhand! 

Mvh 

Mattias Jansson och Ludwig Rova Lundström 

 

 


