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Abstract 

To grasp what learning, teaching and knowing health might be in relation to a physical 

activity, the study explores what ninth grade students find difficult, and what they need 

to discern in teaching to experience the knowing of  participation and evaluation of 

street dance classes through the concepts comprehensibility, manageability and mean-

ingfulness. These concepts are brought from Aron Antonovsky perspective of saluto-

genic health by Sense of Coherence (SOC). However I do not claim to embrace the 

complete SOC since it relates to life as a whole (Antonovsky, 1991; 2005).  

 The aim of the study is to investigate how to deal with the content of teaching mak-

ing the students develop the ability to participate and evaluate physical activity in rela-

tion to the concepts mentioned. Furthermore by using the onset of phenomenography 

and theory of variation the study explores ways for teachers and students to discern crit-

ical features of the content of teaching. 

 The study design used is Learning study. It is a cyclic, pedagogical design aiming for 

making it possible for teachers to scientifically explore the quality of their own teaching 

in relation to a specific content being taught. In a Learning study teachers are collabo-

rating with content of teaching, trying to discern critical features of the content to make 

these aspects come clear for the students in renewed teaching. A phenomenographic 

perspective is used to discern how the students’ experiences of the teaching content 

vary. The theory of variation is used for planning and carrying out lessons and evaluat-

ing them in order to make the critical aspects discernable for the students. 

 Three lessons within one Learning study cycle were staged.  They were videotaped 

and field notes were taken. The sample consisted of three groups of ninth grade stu-

dents, 15 to 16 years of age (n=52) and three teachers. 

 Three critical aspects according to the object of learning were discerned in the study: 

 

- Experiences of comprehensibility, manageability and meaningfulness within 

the context of street dance. 

 

- Experiences of different forms of comprehensibility, manageability and mean-

ingfulness within different situations of the context of street dance. 
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- Within the context of street dance experience how the actions and experiences 

of comprehensibility, manageability and meaningfulness by oneself simultane-

ously relates to actions and experiences of comprehensibility, manageability 

and meaningfulness of others. 

 

The study shows how young students’ ability to carry through and evaluate street dance 

with point of departure in the meaning of comprehensibility, manageability and mean-

ingfulness may be improved when the students are offered a variation in the critical fea-

tures of the subject content.  

 

Keywords: Physical education, Health, Street dance, Sense of coherence, Comprehensi-

bility, Manageability, Meaningfulness,  Learning study, Phenomenography, Theory of 

variation,  
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1. Inledning 

Inledningen introducerar studiens problemområde, lärande och kunnande av hälsa i id-

rott och hälsa samt uppsatsens disposition. 

1.1 Lärande i att kunna hälsa 

What can be done in this ’community’-…- to strengthen the sense of comprehen-
sibility, manageability and meaningfulness of the persons who constitute it. (An-
tonovsky 1996, s. 16). 

 

Läroplansreformen 1994 (Lpo 94) innebar att skolämnet idrott ändrade namn till idrott 

och hälsa. Hälsa och livsstil skrevs fram i ämnets kursplan som ett eget kunskapsom-

råde (Skolverket, 1994). Sedan dess har lärare i idrott och hälsa brottats med vad hälsa i 

ämnet innebära och hur hälsa kan iscensättas i undervisning som ett objekt för lärande 

(Thedin Jakobsson, 2004; Quennerstedt, 2006; 2007; 2008; Annerstedt, 2008; Lundvall 

& Meckbach, 2008).   

 Att planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och fysiska aktiviteter utifrån 

olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil är en av de förmågor elever ska ges möjlighet 

att utveckla i undervisningen i idrott och hälsa (Skolverket, 2011). Trots Skolverkets di-

rektiv ägnas bara fem procent av undervisningstiden åt kursplanens centrala innehåll; 

livsstil och hälsa och endast en halv procent används till ord och begrepp för samtal av 

upplevelser av fysisk aktivitet (Skolinspektionen, 2012). Hälsobegreppet är komplext 

och behöver tydliggöras för eleverna. Eleverna bör i undervisning utveckla ett fördjupat 

kunnande av innebörden av begreppet hälsa, vilket innefattar verktyg för att problemati-

sera hälsa i relation till fysisk aktivitet och kunna främja sin och andras hälsa (Ahlberg, 

2015). 

  Föreliggande studie undersöker genom den pedagogiska forskningsdesignen Le-

arning study vad som är svårt för elever att urskilja av det som ska läras och vad ele-

verna behöver erbjudas att erfara i undervisningen för att utveckla efterfrågat kunnande. 

Ett kvalitativt perspektiv innebär att det inte är kvantitativt mätbart, utan istället bygger 

på upplevelse av den fysiska aktiviteten, utifrån innebörden av ett antal begrepp som är 
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relaterade till hälsa. Studien tar avstamp i mina egna våndor, som lärare i Idrott och 

hälsa, inför hur hälsa kan gestaltas som lärandeobjekt i undervisning.   

  Lärandeobjektet i studien är formulerat som innebörden av att genomföra och vär-

dera street dance utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begreppen är 

hämtade från Antonovsky (1991) och hans salutogena hälsoteori som tar utgångspunkt i 

Känsla av sammanhang, KASAM.  För att studera undervisning och lärande utgörs teo-

riramen av fenomenografi och variationsteori. Fenomenografi används för att urskilja 

och analysera den variation av erfaranden av lärandeobjektet som finns i en grupp av 

elever. Variationsteori används i undervisning för att skapa variation i aspekter av läran-

deobjektet (Runesson, 1999; Marton & Pang, 2006; Wernberg, 2009; Bergentoft, 2014; 

Nilsson, 2014; Nyberg & Carlgren, 2015).  

 Studien har haft två intentioner. Den ena har varit att studera relationen undervisning 

och lärande i kursplaneförmågan; ”planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och 

andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil” (Skolverket, 

2011, s. 51). Den andra avsikten har varit att studera om det går utveckla undervis-

ningen för att uppnå ett mer kvalitativt kunnande hos eleverna i ovanstående förmåga 

genom att tillämpa forskningsmetoden och undervisningsmodellen Learning study. En 

idé med att tillämpa Learning study är att lärare ska kunna vetenskapliggöra sin egen 

praktik genom att tillämpa fenomenografi och variationsteori som didaktiska verktyg för 

planering, genomförande och utvärdering av undervisningens innehåll. Syftet är att 

kunna identifiera avgörande faktorer av innehållets behandling för att förstå varför ele-

ver lärt sig, eller inte lärt sig det som var avsett. Relationen planering, undervisning, ut-

värdering blir tydlig med fenomenografins och variationsteorins tillämpning. 

Under tre forskningslektioner, i tre olika klasser i årskurs 9, undersöktes innebörden 

av ett lärandeobjekt utifrån elevernas och lärarnas erfaranden av det. I elevernas intresse 

låg att utveckla en förmåga i relation till ett innehåll. Lärarna hade samma intresse men 

utifrån frågan: ”Hur ska vi förhålla oss till innehållet i undervisningen så att eleverna lär 

sig det som är avsett?” Det innebar att den kursplaneförmåga studien utgick ifrån be-

hövde avgränsas och relateras till ett centralt innehåll. Resultatet blev att lärandeobjektet 

formulerades till ovan nämnda begrepp i relation till street dance. Det som avgjorde att 

lärandeobjektet avgränsades till detta kunnande var mina erfarenheter av hur svårt det är 

att undervisa i fysik aktivitet i relation till synsätt på hälsa som inte relaterar till trä-

ningslära, motion, sömn, stress och kost. En ambition har varit att i studiens planering 

och genomförande utgå från det tidigare forskning visat att undervisning i idrott och 

hälsa har avsaknad av. Studien har därför vid val av lärandeobjekt ställt frågor som: 

”Vilket lärande i ämnet saknas? Vilka aktiviteter är marginaliserade och varför, samt 

hur kan de iscensättas?”   

I ett läroplansteoretiskt perspektiv identifieras idrott och hälsa som ett ämne med 

både stark och svag inramning i relation till andra skolämnen. Idrott och hälsa är å ena 
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sidan det enda ämnet som har rörelseförmåga i fokus och å andra sidan är ämnet influe-

rat både av skolans naturvetenskapliga och samhällsorienterade ämnen och dess veten-

skapliga förankring. Skolämnet har över tid haft en stark dragningskraft och vaga grän-

ser till föreningsidrottens idrotter, normer och värderingar (Lundvall & Meckbach, 

2008). Emellertid har idrott och hälsas varande sedan 2011 års kursplan infördes kom-

mit att motiveras allt mer utifrån olika hälsoperspektiv (Svennberg & Högberg, 2018).  

Sammanfattningsvis har studien utforskat undervisning av elevers lärande av ett syn-

sätt på hälsa i relation till en fysik aktivitet. Den fysiska aktiviteten har i studien varit 

street dance. Synsättet på hälsa var salutogent och avgränsades till begriplighet, hanter-

barhet och meningsfullhet.  

I föreliggande studie kommer de kritiska aspekterna, det vill säga delar av fenomen 

som är avgörande för eleverna att erfara variation i, att utgöras av resonemang om street 

dance utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Även om jag tidigare har 

undervisat många gånger med utgångspunkt i vald kursplaneförmåga var lärandeobjek-

tet nytt för mig och kollegor samt för eleverna, vilket innebar ett gemensamt utfors-

kande utan förutfattade meningar om vad som kunde innebära svårigheter för eleverna 

och för oss lärare.  

1.2 Uppsatsens disposition  

I inledningen har studiens problemområde initierats och diskuteras. I uppsatsens andra 

kapitel redogörs för ontoepistemologiska utgångspunkter, samt var inom det idrottsve-

tenskapliga fältet studien placerar sig. Olika perspektiv på hälsa kommer att diskuteras. 

Kapitlet redogör också för praxisnära forskning och dess genrer. Kursplanen i idrott och 

hälsas relation till studien presenteras. Kapitel 3 presenterar en forskningsöversikt som 

motiverar studiens syfte och kunskapsbidrag. Kapitel 4 beskriver teoretiska och metodo-

logiska utgångspunkter och hur dessa hör ihop med genomförandet av en Learning 

study. Kapitel 5 presenterar studiens syfte och frågeställningar.  Kapitel 6 presenterar 

studiens genomförande samt hur insamling och analys av empiri har gått till. Tillväga-

gångssätt för urval, etiska hänsynstaganden samt studiens giltighet och tillförlitlighet 

behandlas också. Kapitel 7-10  innehåller uppsatsens resultat. Kapitel 11 innehåller upp-

satsens diskussion. Därefter följer litteraturförteckning och bilagor.  
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2. Bakgrund 

 

I kapitlet presenteras studiens ontologiska och epistemologiska utgångspunkter samt var 

inom det idrottsvetenskapliga fältet studien placerar sig. Vad hälsa kan innebära skrivs 

fram utifrån patogena respektive salutogena perspektiv på hälsa. Praxisnära forskning 

och metoder inom genren presenteras. Studiens relation till kursplanen i idrott och häl-

sas kunskapssyn och uppbyggnad beskrivs.  

 

2.1 Ontologiska och epistemologiska utgångspunkter 

Föreliggande uppsats befinner sig i ett paradigm som menar att kunnande bygger på 

iakttagelser av världen och att absolut sann kunskap om tingen inte kan nås då kunskap 

alltid är erfaren (Åsberg, 2001).  Relationen mellan kropp och själ, subjekt och objekt 

eller människa och värld kan beskrivas i ontologiska termer. Vilket innebär (Uljens, 

1998). Ontologiska frågor problematiserar vad verkligheten kan vara och hur den är be-

skaffad, medan epistemologiska frågor problematiserar vad kunskap kan vara och hur 

den är beskaffad (Nationalencyklopedin, 2017). Ontologi och epistemologi är samman-

flätade och kan knappast behandlas var för sig (Hill & Morf, 2000). I de traditionella 

västerländska perspektiven på ontologi och epistemologi finns en dualistisk tankefigur 

om människan som subjekt som tänker eller handlar i relation till något utanför henne, 

objektet (Molander, 1996).  De ontoepistemologiska perspektiv som bildar utgångs-

punkt i ett salutogent perspektiv på hälsa likväl som i en Learning study utgår från en 

holistisk värld, där individ och det vi i vardagligt tal kallar den yttre världen utgör 

samma oskiljaktiga enhet. Lärande är att erfara sig själv i världen och erfara världen i 

sig själv, på nya eller förändrade sätt. Medveten förändring är att lära eller att erfara 

(Marton & Booth, 1997; 2000). 
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2.1.1 Studiens idrottsvetenskapliga positionering 

 

Akademiska ämnen består av ett ämnesområde eller problemfält som beskriver den del 

av verkligheten som ämnet omfattar (Loland, 2000). Forskningsfrågorna i studien kan 

lokaliseras till det perspektiv Loland benämner interdisciplinärt, inom genren idrottspe-

dagogik. Om perspektivet ytterligare avgränsas placeras studien i det ämnesdidaktiska 

forskningsfältet för skolämnet idrott och hälsa. Didaktik är ursprungligen grekiska och 

betyder undervisning. Studiet av undervisning och lärande benämns didaktisk forskning 

(Schenker, 2011).  

 Quennerstedt (2006) identifierar två didaktiska forskningstraditioner som förenas i 

att de ses som sammanhållande delar i en kommunikativ process bestående av lärande-

innehåll ur ett sociokulturellt perspektiv på undervisningsinnehåll i den första tradit-

ionen samt i ett sociopolitiskt perspektiv i den andra traditionen. Didaktisk forskning 

med frågor hämtade ur sociokulturella synsätt på lärande och intresse för undervisnings-

innehållet har vanligtvis ett fenomenografiskt perspektiv. Fokus är på innehåll som lä-

randeinnehåll. Elevers och lärares uppfattningar och förståelse av lärandeinnehållet stu-

deras eller det sociala sammanhang där lärandet sker. Läroplansteoretisk, didaktisk 

forskning studerar istället innehållet som undervisningsinnehåll. Här används oftast lä-

roplanshistoriska och textanalytiska metoder. Val av innehåll i läroplaner, läromedel 

och undervisning relateras till politik och moral och studeras ur konsekvensperspektiv.  

Föreliggande studie placeras i Quennerstedts första kategori. Beforskandet av skolans 

klassrumspraktik har ökat och som en följd av det har den dualistiska uppdelningen av 

undervisning och lärande å ena sidan och innehåll å den andra, kommit att problematise-

ras allt mer (Linde, 2006). 

 

2.2 Perspektiv på hälsa 

Hälsa är ett svårdefinierbart begrepp vars betydelse är vidare än frihet från sjukdom 

(Antonovsky, 1991;2005).  Det salutogena hälsoperspektivet, även benämnt det hälso-

främjande perspektivet ser hälsa ur ett helhetsperspektiv, där stor vikt fästs vid indivi-

dens upplevda mående. Genom det patogena hälsoperspektivet ses hälsa som atomist-

iskt och objektivt mätbart. Kroppens eller kroppsdelarnas hälsa fokuseras, inte perso-

nens hälsa. I de två följande avsnitten beskrivs det salutogena respektive det patogena 

synsättet på hälsa. 



 

 22 

2.2.1 Patogena hälsoperspektiv 

Historiskt har två spår av patogen hälsokommunikation, så kallade diskurser,  haft tolk-

ningsföreträde för hur hälsa ska förstås; den ”moraliskt normativa diskursen” och den 

”vetenskapligt normativa diskursen” (Quennerstedt, 2006, s. 42-43). 

 Den moraliskt normativa diskursen handlar om rätta göranden, rätt smak och rätt be-

teende, till exempel att vara fysiskt aktiv, äta näringsrik och hälsosam mat samt vara 

normalviktig. En individs iakttagbara attribut relateras till värdet som person. Tangen 

(1982) och Quennerstedt (2008) menar att det instrumentella förhållningssättet, till ex-

empel att fysisk aktivitet per automatik ger god fysiologisk hälsa är ohållbart i ett för in-

dividen livslångt perspektiv. I en studie från 2017 där yngre tonåringar fick använda sig 

av Fitbit1 i skolan för att nå 10 000 steg om dagen, samt uppnå mål för dagligt kaloriin-

tag i relation till förbränning, ökade ungdomarnas motivation att nå stegmålet. Å andra 

sidan upplevde eleverna sig övervakade och de relaterade hälsa till att ha god kondition 

samt vara vältränade och inte feta. Ungdomarnas upplevelse av att vara övervakade 

medförde att de utvecklade motstånd över tid till användningen av Fitbit (Goodyear et 

al., 2017). Tangen (1982) menar att vi måste förhålla oss till vad som hos individen 

skapar mening i ett rörelseutövande. Då faller ljuset på vad vi gör med rörelsen snarare 

än på aktiviteten i sig själv. Detta kan ses som en potentiell källa för att utveckla hälso-

resurser. 

 Den vetenskapligt normativa diskursen bygger på en positivistisk forskningstradition 

inom medicin och kvantitativa metoder. Normaltillståndet är frisk enligt homeostas och 

det avvikande är sjukdom (Pörn, 1995; Medin & Alexandersson, 2000; Quennerstedt, 

2008).  Den ”sanna” hälsan i detta perspektiv är det som kan förklaras genom tillämp-

bara lagbundenheter (Thomassen, 2007). 

2.2.2 Salutogena hälsoperspektiv 

Antonovsky som har en salutogen utgångspunkt i sin hälsoforskning menar att de pato-

gena perspektiven har en hegemonisk ställning inom de västerländska synsätten på hälsa 

och att de patogena perspektiven inte räcker till för att förklara fenomenet hälsa (Anto-

novsky, 1991; 1996; 2005; Thedin Jakobsson, 2004; Quennerstedt, 2006; 2008; Eriks-

son, 2007). Det salutogena perspektivet tar avstamp i vad som främjar individers hälsa. 

I synsättet existerar inte dualismen att vara frisk och att ha hälsa i motsats till att vara 

sjuk och inte ha hälsa. Hälsa ses här som en rörelse, ett kontinuum som varierar och 

villkoras utifrån kontextbundna och individuella resurser i interaktion. En individs sam-

                                                           
1 Fitbit är ett informationsteknologiskt verktyg som registrerar en individs vanor och medicinska 

data, till exempel antal steg, puls, näringsintag, sömnvanor med mera. 
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lade hälsoresurser och levnadsvillkor styr individens förmåga till handlingar och påver-

kar måendet (Antonovsky, 1991; 1994; 2005). Antonovsky fann i sin forskning att indi-

vider som i hög grad försökte hantera och engagera sig i sin tillvaro och därigenom i 

större utsträckning också försökte förstå orsakerna till livets utformning, fann livet mer 

meningsfullt. Ur detta uppstod teorin Känsla av sammanhang (KASAM). KASAM be-

står av tre komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet re-

laterar till förståelse. Både känslor och tankar kring handlingar och erfarenheter av det 

man upplever, likväl som förståelse för den egna förståelsen av det yttre sammanhang 

man befinner sig i inbegrips i begripligheten. Hanterbarhet relaterar till de tillgångar 

som individen anser finns tillgängliga och möjliga att använda, eller inte tillgängliga el-

ler möjliga att använda för att hantera utmaningar och situationer man befinner sig i. 

Meningsfullhet innebär vad som motiverar, det vill säga om uppgiften eller situationen 

är värd att investera tid och engagemang i, eller varför den inte är det. Exempel på be-

griplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för eleverna i föreliggande studie kunde 

vara; möjlighet till hjälp, kamrater som stöttade, mod att våga fråga. Med andra ord en 

miljö som främjade genomförandet av street dance. (Antonovsky, 1991; 1994; 2005; Er-

iksson, 2007; Thedin Jakobsson, 2015). 

Nedan följer Antonovskys (1991, s. 41) beskrivning av Känsla av sammanhang. 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträck-
ning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till 
att de stimuli som härrör från ens inte och yttre värld under livets gång är struktu-
rerade, förutsägbara och begripliga, de resurser som krävs för att man skall kunna 
möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och dessa krav är 
utmaningar, värda investering och engagemang.  

                

Antonovsky använde sig av en flodmetafor för att beskriva sin teori.  Han utgick från att 

alla människor befinner sig i livets flod, vars flöde inte går att förhindra. Frågan är dock 

hur god vår simförmåga är. Vilka hjälpmedel finns att tillgå? Hur utvecklar vi vår sim-

förmåga? Antonovsky konstaterade att genom begriplighet, hanterbarhet och menings-

fullhet kan vi påverka simförmågan och att simförmågan påverkas av begriplighet, han-

terbarhet och meningsfullhet Simförmågan är individuell och kontextbunden på samma 

gång (Antonovsky, 1991; 1996). Begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfull-

het ska i den här studien förstås utifrån Antonovskys definitioner av dem. 
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2.3 Praxisnära forskning 

Praxisnära forskning innebär att vetenskapligt studera mänsklig reflekterad handling 

(Carlgren, 2005). I praxisnära forskning hämtas frågorna ur praktiken med målsättning 

att förbättra och utveckla praktiken eller att förstå den. Kunskapsproduktionen i praxis-

nära forskning sker i det sammanhang där den ska användas (Larsson, 2013). Motsva-

righeten till praxisnära forskning i medicinska sammanhang är klinisk forskning (Carl-

gren, 2005). Praxisnära forskning benämns även som aktionsforskning (Bell, 2006). 

Inom det utbildningsvetenskapliga fältet har traditionen länge varit att grundforskning 

som syftar till att utveckla vetandet inom ett område skett på universitet och högskolor 

skilt från skolans vardag. Lärarnas uppdrag har länge varit att implementera grundforsk-

ningen i sin praktik genom utvecklingsarbete. Lärares professionaliseringsprocess krä-

ver dock ett vetenskapligt utforskande av de frågor de ställs inför (Marton, 2005).                     

I praxisnära forskning forskar man inte om pedagogerna. Pedagogerna är själva forskare 

eller handleds av forskare och tillsammans utför man forskningsprojekt (Tiller, 1999; 

Denscombe, 2000). I den praxisnära forskningen inom utbildningsvetenskap kan vi ur-

skilja olika men liknande inriktningar såsom Designexperiment, Lesson study och Le-

arning study. Designexperiment är det övergripande begreppet för experimentell under-

visning och är hämtat från designvetenskap, som studerar hur konstruerade föremål be-

ter sig under olika omständigheter (Collins, 1992). Designexperiment inom undervis-

ning studerar villkor för lärande i undervisning, genom att iscensätta 

undervisningsexperiment.  I undervisningen designar forskaren lärmiljön för att studera 

hur elevers lärande påverkas. Fokus är att kunna generalisera parametrar från studerade 

lärmiljöer och därmed kunna utveckla designer av undervisningsprocesser (Wernberg, 

2009). Marton och Booth (1997) kallade sina tidiga studier före utvecklandet av Le-

arning study, för Designexperiment. Lesson study och Learning study är designstudier 

men har olika inriktningar skriver Marton och Pang (2006).  

 Lesson study har kommit att tillämpas flitigt i det japanska skolväsendet. Lesson 

study kom till allmän kännedom genom Stigler och Hieberts bok The Teaching Gap 

(1999) som problematiserade resultaten från Trends in International Mathematics and 

Science Study (TIMSS). Resultatet visade att japanska årskurs 8- elevers matematiska 

förmåga var långt mer utvecklad än i synnerhet amerikanska elevers, men gällde även i 

relation till tyska årskurs 8-elever. När undervisningskulturen i länderna studerades till-

lämpade japanska lärare kontinuerligt kollegialt lärande i form av Lesson studies. I 

Lesson study, som är en forskningslektion, bestämmer en grupp lärare, cirka två till sex 

till antalet, att de ska studera något de upplever som problematiskt i undervisning. Det 
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kan vara ett innehåll, planering eller organisation av undervisning. Lärarna definierar ett 

problem, planerar en lektion, iscensätter en forskningslektion, utvärderar, reviderar och 

prövar igen.  Oftast undervisar olika lärare. Fokus är aldrig på läraren utan alltid på 

undervisningen och elevernas erfarande av det man valt att studera. Lesson study saknar 

ett teoretiskt ramverk och bygger därmed enbart på empiri (Stigler & Hiebert 2009; 

Maunula et al., 2011). 

Ference Marton menar att grundforskning och praxisnära forskning går att förena om 

undervisningen integreras med teorier om lärande, vilket han tillsammans med bland 

andra Ulla Runesson på Göteborgs universitet och Mun Ling Lo från Hongkong Uni-

versity prövade i början av 2000-talet (Marton, 2005). 

Det som enligt vårt förmenande saknas i Lesson study är en teoretisk grund för att 
göra det avsedda lärandet möjligt. Om det finns en teoretisk grund kommer varje 
försök att resultera i avgörande information om hur kraftfull teorin är. Om det 
dessutom är så att sättet att göra lärande möjligt utifrån teorin måste upptäckas för 
varje objekt av lärandet för sig, kommer varje försök att resultera i genuint ny 
kunskap (Marton, 2005, s.106). 

 

Studiedesignen fick namnet Learning study och bygger på Lesson study, med skillnaden 

att Learning study använder sig av fenomenografi och variationsteori som tänkbara teo-

rier för lärande (Maunula et al., 2011). I Learning study fokuseras, till skillnad från i 

Lesson study, alltid undervisningsinnehållet och elevers erfarande av det som ska läras. 

Likt Lesson study är Learning study en cyklisk process som inleds med att lärare till-

sammans formulerar ett problemområde utifrån en förmåga och ett innehåll som de i 

undervisning finner svårt att undervisa i eller svårt för eleverna att lära sig (Lewis et al., 

2006; Maunula et al., 2011). Förmågan och innehållet analyseras och avgränsas. Frågor 

som vad det innebär att kunna något specifikt, vad elever måste lära sig för att kunna 

detta, samt vad som inte får tas för givet i undervisningen diskuteras. Learning study är 

uppbyggt som ett kollegialt samarbete om undervisning, utvecklingsarbete och forsk-

ning om undervisning i klassrummet (Wernberg, 2009).   

När förmågan och undervisningsinnehållet är avgränsat utformas ett förtest för att 

undersöka elevernas tidigare erfarenheter av det som ska läras. Elevernas variation av 

erfarenheter av lärandeobjektet analyseras och det som är svårt att urskilja för eleverna 

av lärandeobjektet identifieras. Det som är svårt att urskilja benämns kritiska aspekter. 

De kritiska aspekterna utgör det lärandeobjekt som ska iscensättas i undervisning. Lä-

randeobjektet är inte statiskt utan konstitueras av det som elever ännu inte erfarit av det, 

det vill säga de kritiska aspekterna. De kritiska aspekterna kan ses som en relationspro-

cess mellan de elever som finns i en grupp, deras kunnande i termer av hur de erfar det 

som ska läras och det läraren vill att eleverna ska lära sig. I lektionen varieras de kri-

tiska aspekterna medvetet utifrån tillämpandet av variationsteorin. Efter eleverna har 

deltagit undervisning genomför de ett eftertest med vilket man jämför förtestet. Lärarna 
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analyserar eftertestet och genomförd lektion genom att studera vad eleverna erbjöds att 

urskilja av lärandeobjektet. Analysen av det erfarna lärandet utgör grunden för planering 

av nästa lektion i Learning study-cykeln (Marton, 2005; Marton & Pang, 2006; Wern-

berg, 2009; Maunula et al., 2011; Lo, 2012; Bergentoft, 2014; Nilsson, 2014; Nyberg & 

Carlgren, 2015; Runesson, 2017).  

 En grundtes om lärande är att om undervisningen utgår från elevernas variation av 

erfarenheter av det som ska läras erbjuds eleverna ett mer kvalitativt lärande, därför un-

dersöks vilka variationer av erfarenheter det finns av det som ska läras vid iscensättning 

av undervisning (Runesson, 2017).  Learning study kan ses både som en didaktisk mo-

dell för den ordinarie undervisningen då den utgår från vetenskapliga teorier (Schenker, 

2011) och en praxisnära forskningsmetod (Marton, 2005). 

 

2.4 Kunskapsdefinitioner i läroplanerna Lpo94 och Lgr11 

… Man läser inte ämnen i första hand för att lära sig särskilda fakta och begrepp 
utan för att lära sig uppfatta saker och använda begrepp på särskilda sätt (Skol-
verket 1996, s. 6). 

 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994, Lpo94 förnyades inte enbart nam-

net på ämnet idrott, till idrott och hälsa. Hälsa och livsstil skrevs också fram som ett 

eget kunskapsområde. Dessutom skrevs ett specifikt förhållningssätt till kunskap fram. 

Alla skolans ämnen skulle från och med nu vara bildningsämnen (Skolverket, 2000). 

Benämningen praktiskt-estetiska ämnen respektive teoretiska ämnen användes inte 

längre i läroplanstexten. I det holistiska kunskapsbegrepp som Lpo94 byggde på åter-

speglas fyra kunskapsformer som en odelbar helhet; fakta, färdighet, förståelse och för-

trogenhet. Dessa fyra ”F” existerar utan någon inbördes hierarki. Att kunna något inne-

bär i denna holistiska kunskapssyn att alla kunskapsformer finns inkluderade i kunnan-

det. Lärande pågår i olika kontexter och lärande är kontextbundet. Erfarandet av sam-

manhanget är en del av lärandet. Undervisning, oavsett ämne, skulle och ska fortfarande 

inkludera fakta, färdigheter, förståelse samt förtrogenhet i de specifika ämneskunskap-

erna. För att lära sig ett ämnesområde behöver fakta, färdigheter, förståelse och förtro-

genhet mötas. (Carlgren, 2011; Bergentoft, 2014).  

 Det visade sig dock svårt och komplext för lärare att förhålla sig till dessa fyra ”Fs” 

kunskapstypografi i Lpo94, framförallt till förtrogenhetskunskapen. Med inspiration 

från Dewey och Bentley förespråkar Carlgren (2011), vilket framträder, i Lgr11s samt-

liga kursplaner, ett dialektiskt förhållande mellan begreppsparet ”knowing – known”, 

där ”knowing” står för kunnande, den förmåga eleven ska utveckla i relation till ett kun-

skapsinnehåll, det vill säga det kända, ”known”. Kunnighet står för elevers kvalitativa 
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kunnande i relation till ett kunskapsinnehåll, alltså kvaliteten på elevens kunnande i re-

lation till kunskap. Genom att begränsa användningen av kunskap till att innefatta kun-

skapsinnehåll och använda kunnande för förmåga, samt kunnighet för kvalitet av kun-

nande i relation till kunskap, går det att undvika en del sammanblandningar och miss-

förstånd av dimensioner av kunskapsbegreppet framhåller Carlgren (2011, s. 53). 

 I föreliggande studie syftar fakta på vad synonyma uttryck till begriplighet, hanter-

barhet och meningsfullhet innebär. Färdighet fokuseras i studiens undervisning på hur 

begreppen kan används så att de fyller en funktion i det sammanhang vi använder oss av 

dem, undervisning i street dance. Varför relaterar till förståelsen av relationen mellan 

begreppen och street dance, det vill säga vad som kan synliggöras i relationen genom 

användandet av just dessa begrepp. Förtrogenheten innebär att eleverna erfar när en 

specifik upplevelse av street dance kan sättas i relation till något, eller till samtliga, av 

de tre begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

2.4.1 Studiens relation till kursplanen i idrott och hälsa 

Fenomenografi och variationsteori har framförallt kommit att användas i didaktiska stu-

dier i syfte att utforska undervisning och lärande i skolan, vilket också är fallet i den här 

studien. I Skolverkets nationella utvärdering (2005) av ämnet idrott och hälsa framkom 

att ämnet var populärt, men att lärandet var implicit för eleverna. Eleverna refererade till 

ett görande snarare än ett lärande. Ett syfte med undervisningen sedan Lgr11s införande 

är därför att eleverna ska utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska för-

mågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet (Skolverket, 2011, b).   

 I kursplanen används begreppen rörelseaktiviteter och fysiska aktiviteter synonymt 

(Skolverket, 2011, b).  I vetenskapliga sammanhang åsyftas med fysiska aktiviteter, ak-

tiviteter som ökar energiförbrukningen. Rörelseaktiviteter är ett bredare begrepp och 

syftar på rörelser där hela kroppen och de sinnliga erfarenheterna är involverade. I utfö-

randet av rörelseaktiviteter finns en medvetenhet om kvaliteten i rörelserna hos utövaren 

(Skolverket, 2011, b).  I framförvarande studie definieras aktiviteten street dance som 

rörelseaktivitet.  Dock används i studien benämningen fysisk aktivitet då det är detta be-

grepp som skrivs fram i den förmåga i kursplanen som studien utgår ifrån. Både rörelse-

aktiviteter och fysiska aktiviteter ryms inom begreppet fysisk förmåga (Ibid).  

 Nyttan med att kunna något om hälsa och livsstil skrivs i kursplanen fram i form av 

att kunna identifiera och kunna påverka välbefinnande. Välbefinnande kan beskrivas 

som en känsla av att må bra (Nationalencyklopedin, 2017). Innebörden av välbefin-

nande i ämnet i idrott och hälsaska upplevas genom positiva erfarenheter av rörelse, 

livsstil och hälsa samt friluftsliv i syfte att anamma en livsstil som gynnar fysiskt, psy-

kiskt och socialt välbefinnande (Skolverket, 2011). Det centrala innehållet hälsa och 
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livsstil har både hermeneutiska och positivistiska influenser vilket gör att ämnesinnehål-

let kan studeras och problematiseras ur olika perspektiv, till exempel ord och begrepp 

för samtal om upplevelser samt effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer 

(Skolverket, 2011, s. 53).  Idrott och hälsasyftar till att eleverna ska utveckla kunnighet i 

fyra förmågor under sin nioåriga grundskola (Skolverket, 2011, s.51-61). Den här stu-

dien tar avstamp i kursplanens nedanstående förmåga, centrala innehåll och kunskaps-

krav, för att studera kunnande, kunskap och kunnighet i relation till lärandeobjektet: 

”genomföra och värdera street dance utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfull-

het”. 

 

Förmåga 

Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån 

olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil (Skolverket, 2011, s. 51). 

 

Centralt innehåll 

 Hälsa och livsstil  

Ord och begrepp för samtal av upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och 

träningsformer. 

Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse kost och hälsa och sambandet mel-

lan beroendeframkallande medel och ohälsa (Skolverket, 2011, s. 53). 

 

Kunskapskrav 

Eleven kan på ett i huvudsak (E-nivå), relativt väl (C-nivå), väl (A-nivå), sätta upp mål 

för och planera träning och fysiska aktiviteter genom att samtala om egna upplevelser 

och föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsam-

mans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan (Skol-

verket, 2011, s.61). 

 

I forskningsöversikten i nästa kapitel, presenteras studier i ämnet Idrott och hälsasom 

problematiserar hur synsätt på hälsa framträder i ämnet. Kunnande och lärande i ämnet 

belyses samt dans som innehåll i ämnet. 
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3. Forskningsöversikt 

Learning studies inom ämnet idrott och hälsainleder kapitlet. Därefter följer forskning 

som belyser hälsa i relation till ämnet idrott och hälsasamt forskning om dans som äm-

nesinnehåll. Forskningsöversikten avslutas med en sammanfattning av forskningsläget. 

3.1 Learning studies med bäring på idrott och hälsas 
kunskapsstoff 

Ämnet idrott och hälsa har över tid kritiserats för att prioritera fysiska aktiviteter med 

hög intensitetsnivå och idrotter hämtade från traditionell föreningsidrott, framför elevers 

lärande i relation till stipulerade kursplanemål. Konsekvensen när så har varit fallet har 

varit att ämnets koppling till kursplanen blivit försvagad medan banden till den formali-

serade idrottens kultur har stärkts (Nyberg, 2014). De lärare som har tydliga mål och i 

undervisning tar utgångspunkt i kursplanen samt elevers tidigare erfarenheter har större 

variation i undervisningen och har bidragit till individanpassning i högre grad (Hastie & 

Siedentop, 1999; Rovegno, 2006; Nyberg & Larsson, 2014). Skolinspektionen och id-

rottsdidaktiska forskare uttrycker ett behov av att lärare i idrott och hälsa i större ut-

sträckning utvecklar förmågan att omsätta läroplaner och kursplaner i praktiken (Skolin-

spektionen, 2012; Nyberg & Larsson, 2014; Nyberg & Carlgren, 2015). Två licentiatav-

handlingar och en doktorsavhandling innehållande Learning studies med bäring på id-

rott och hälsas kunskapsstoff presenterades under 2014. Ett övergripande syfte med 

Learning studies är att de söker svar på ”Vad är det man kan när man kan?” Nyberg och 

Carlgren (2015) undersökte vad det är man kan när man kan ett house-hop2. Nilsson stu-

derade i sin licentiatavhandling (2014)  Hitta lätt så blir det rätt vad man kan när man 

kan orientera sig med hjälp av en karta. Bergentoft studerade genom sin licentiatav-

handling (2014) Lärande i rörelse vad man kan när man kan samordna rörelser för en 

optimal kroppshållning i löpning. Nilssons och Bergentofts studier är gjorda inom ra-

men för ämnet idrott och hälsa på grundskolan respektive gymnasieskolan. Nybergs 

doktorsavhandling Ways of knowing in ways of moving (2014) består av fyra delstudier 

                                                           
2  House-hop definieras av Nyberg & Carlgren (2015, s. 612) som ett 360 graders rotationshopp 

som startar från marken och slutförs i luften. 
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varav en Learning study som även Carlgren var delaktig i, Exploring capability to move 

– somatic grasping of house-hopping. Nyberg och Carlgren undersökte innebörden av 

vad man kan när man kan utföra ett ”house-hop”, samt vilka variationer i aspekter av rö-

relsen house-hop som eleverna urskilde. Informanterna var gymnasielever. Precis som 

både Nilsson (2014) och Bergentoft (2014) utmanade Nyberg och Carlgren (2015) den 

dualistiska uppdelningen av teoretisk och praktisk kunskap. Likt Bergentoft studerade 

Nyberg och Carlgren (2015) vad rörelseförmåga innebar i relation till en specifik rö-

relse. 

3.1.1 Hitta lätt så blir det lätt 

Nilsson (2014) undersökte genom sin Learning study Hitta lätt så blir det rätt vad som 

var svårt för elever i åk 4 när de skulle orientera sig med hjälp av en karta i naturen. 

Nilsson fann att eleverna behövde erfara variation av respektive föremål i naturen i re-

lation till kartans symboler för att kunna göra lägesbestämningar. Nilsson beskriver hur 

hon tidigare uppfattat den abstrakta kartan som avgörande för elevers förmåga att orien-

tera sig, medan det visade sig i studien att relationen mellan karta och natur var det som 

var svårt för elever att urskilja för att kunna orientera sig. Avgörande för att erfara relat-

ionen mellan natur och karta beskriver Nilsson som förmågan att urskilja variation i 

aspekter av föremål i naturen för att kunna positionera sig rätt på kartan. Olika elever 

uppfattade olika aspekter av föremålen i naturen och innebörden av föremålen fick me-

ning när de jämfördes med andra föremål. Undervisningen erbjöd eleverna att aktivt 

söka av närområdet genom variation av aspekter i de föremål som skulle urskiljas. Vari-

ationsmönstret kontrast användes för att erbjuda skillnader i relationen mellan ett foku-

serat föremål och andra föremål. Variationsmönstret generalisering användes för att ur-

skilja specifika egenskaper i det fokuserade föremålet och samtidigt urskilja eller bortse 

från dessa specifika egenskaper i andra föremål i syfte att kunna urskilja ett visst slags 

föremål. Elevernas olika uppfattningar av föremålens aspekter verbaliserades i grupp 

och problematiserades. Detta möjliggjorde ett samtidigt och gemensamt erfarande av 

variationen i föremålens aspekter, vilket erbjöd eleverna att positionera sig på kartan. 

Nilsson (2014)  menar att en förutsättning för att eleverna ska kunna urskilja en aspekt 

är att läraren också har urskilt denna.  

 Nilsson (2014) problematiserar Learning studies generaliserbarhet och reflekterar 

över om forskningsmetoden Learning Study med dess teorier, fenomenografi och vari-

ationsteori är generaliserbara samt om lärandeobjektets kritiska aspekter skulle kunna 

vara det. Andra forskare, Runesson och Marton (2009) såg en överförbarhet mellan kri-

tiska aspekter urskilda i Learning study studier i Hongkong och Sverige. Även Kull-

berg (2010) identifierade att kritiska aspekter överlappade olika kulturella kontexter. 
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3.1.2 Lärande i rörelse 

I Bergentofts (2014) studie Lärande i rörelse var ett syfte att undersöka ett sätt att un-

dervisa utifrån ett icke dualistiskt perspektiv i rörelse. Lärandeobjektet var optimal 

kroppshållning vid löpning. Utgångspunkten var kroppen som psykofysisk enhet, osepa-

rerbar från medvetandet. Bergentoft (2014) använde Swartling Widerströms uttryck den 

meningsskapande kroppen från hennes avhandling Att ha eller vara kropp? som är en 

textanalytisk studie av skolämnet Idrott och hälsa. Bergentoft utgick även från Merleau-

Pontys teorier om den levda kroppen (1945/1997, s.128). Bergentoft utmanade härige-

nom ämnet Idrott och hälsas fysiska aktivitet och hälsonorm, som i stor utsträckning rå-

der på realiseringsarenan, där kroppen ska aktiveras och tränas och resultatet mäts kvan-

titativt (Quennerstedt, 2006; Larsson & Redelius, 2008; Öhman, 2008; Ekberg, 2009).  

Whitehead (2010) menar att om kroppslig förmåga ska utvecklas behöver utgångspunk-

ten vara individens tidigare erfaranden och hens möjlighet till delaktighet i det kropps-

liga lärande som erbjuds och inte aktiviteten i sig och individens prestation i relation till 

denna.   

Bergentofts studie innefattade 95 elever ur fem olika klasser på två gymnasieskolor. 

Den första Learning study-cykeln innehöll tre lektioner där varje elev deltog i en lekt-

ion. Den andra Learning study-cykeln innehöll två lektioner och varje elev deltog i en 

lektion. I Bergentofts studie kunde skola nummer två använda empiri från den första 

skolans Learning study för att planera och genomföra sin Learning study av samma lä-

randeobjekt. Resultatet visade att eleverna i Learning study nummer två, vid eftertestet, 

i något större utsträckning kunde urskilja lärandeobjektet på ett mer differentierat sätt, 

än eleverna i den första Learning study-cykeln. Bergentoft fann att variationsmönstret 

kontrast var särskilt gynnsamt för elevernas lärande av lärandeobjektet. Bergentoft ut-

gick från helheten i löpningen, i Learning study kallat för fusion. I fusionen varierar 

flera aspekter samtidigt. Därefter separerades olika kroppsdelars rörelser. Eleverna fick 

exempelvis pröva olika armrörelser och armpositioner som jämfördes med varandra. 

Slutmålet var att hitta upplevelsen av den optimala kroppshållningen i löpning. Eleverna 

upptäckte själva genom lärarnas medvetna variation av innehållet till exempel att, om 

armrörelserna förändrades så påverkades helheten i rörelsen så att även andra kroppsde-

lar och dess rörelsemönster förändrades. Höftens rörelser och placering visade sig vara 

den mest avgörande aspekten för en optimal hållning vid löpning och värderades därför 

som den mest centrala aspekten för eleverna att urskilja. Vidare visade det sig att den 

synkrona variationen3 av arm- och benrörelse bidrog till ett mer kvalitativt lärande än 

om enbart variation i armrörelse skedde medan benrörelsen hölls invariant.  

                                                           
3 Samtidig variation (Pang, 2003). 
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  Risken med att fokusera på olika kroppsdelars rörelser beskriver Bergentoft var att 

det holistiska perspektivet på kroppen kunde gå förlorat, att kroppsdelarna skulle bli ob-

jektifierade och justerade genom kognitiv medvetenhet och ett utifrånperspektiv. För att 

undvika detta utgick undervisningen från elevernas sinnliga upplevelser av helheten i 

löpningen. Delarna av helheten i löpningen kunde urskiljas av eleverna genom att kon-

trastera olika rörelsemönster i löpningen. Eleverna fick också observera olika sätt att 

springa och relatera dessa till sin löpteknik. Precis som Nilsson (2014) erfor Bergentoft 

att det som tas för givet av läraren inte öppnas upp för variation. Det gällde därför att 

vara observant på vad eleverna upplevde som hinder för att urskilja lärandeobjektet. Lä-

raren kunde med hjälp av variationsteori göra tidigare automatiserade rörelsemönster  

explicita och därmed mer differentierade (Bergentoft, 2014).   

3.1.3 Lärande i house-hop 

Nyberg och Carlgrens (2015) studie Exploring capability to move – somatic grasping of 

house-hopping är en av fyra delstudier i Nybergs sammanläggningsavhandling Ways of 

knowing in ways of moving (2014). Nyberg och Carlgren undersökte vad rörelseförmåga 

kan innebära i ämnet idrott och hälsa och specifikt i relation till ett house-hop. Elever-

nas olika sätt att genomföra house-hop studerades och uttryck för olika kunnighet av 

house-hop analyserades. Studiens syfte var att förklara vad det fanns att kunna av ett 

house-hop genom att på djupet analysera innebörden av kunnandet i genomförandet. 

Med utgångspunkt i relationen mellan elevernas variation i kunnighet och innebörden 

av att kunna ett house-hop iscensattes undervisning. Vad som urskildes av ett house-hop 

var avhängigt de aspekterna av house-hop eleven samtidigt kunde urskilja och genom-

föra. Nyberg och Carlgren (2015) belyste att house-hop behövde relateras till och jäm-

föras med andra fenomen för att samtidigt kunna avgränsas från dessa andra fenomens 

innebörder.  Vidare framkom att den optimala kraften och hastigheten i ett house-hop 

var avgörande för att urskilja hoppets innebörd. Det räckte alltså inte med att erfara de 

inre strukturella rörelseaspekterna av de ingående rörelserna, det vill säga armrörelser-

nas och benrörelsernas riktningar och lägen för att rörelsen skulle få en innebörd.  

Vad rörelseförmåga innebär och hur elever kan utveckla sitt kunnande i rörelse behö-

ver diskuteras av lärare i idrott och hälsamenar Nyberg & Carlgren (2015, s. 2). Om rö-

relseförmåga behandlas som av naturen given och outtalad kommer den inte att förknip-

pas med lärandemål. Rörelseförmåga kommer då inte heller bli föremål för problemati-

sering framhåller Evans (2004). Det kunnande som framträder i Nyberg och Carlgrens 

(2015) studie kan begreppsligöras som ’somatic grasping’, innehållande både kognitivt 

kunnande och rörelsekunnande i en integrerad helhet, som kunnande i handling.  

 Nilssons, Bergentofts samt Nyberg och Carlgrens studier visar att det vi i dagligt tal 

kallar teoretisk kunskap inte kan skiljas från det vi kallar praktisk kunskap. De båda 
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kunskapsformerna innefattar varandra och kunnandet är kontextbundet. Studierna visar 

också att ett lärandeobjekt behöver utforskas av lärare och elever tillsammans för att 

undervisningen ska kunna möjliggöra ett lärande av det som är avsett. Genom tillämp-

ning av fenomenografi och variationsteori möjliggörs detta i de redovisade studierna. 

3.2 Hälsa som undervisningsinnehåll 

När undervisning i hälsa sker i idrott och hälsa iscensätts vanligtvis hälsa genom aktivi-

teter som ska erbjuda eleverna en hög, fysisk aktivitetsnivå för att öka den fysiska pre-

stationsförmågan samt att eleverna ska lära sig om goda vanor beträffande kost och trä-

ning (Evans 2004; Evans et al., 2004; Quennerstedt 2006; 2008; Nyberg & Carlgren, 

2015). Att oproblematiserat använda detta normativa perspektiv i undervisning av hälsa 

medför risk för att elevernas lärande leder till ett etiketterande av sig själva i form av 

”jag duger” eller ”jag duger inte” i relation till det som anses vara normal fysisk prestat-

ionsförmåga (Evans, 2003; Schilling, 2010).  Det är mindre vanligt att elever i undervis-

ning i idrott och hälsabåde i Sverige och internationellt erbjuds möjligheter att proble-

matisera fysiska aktiviteter ur holistiska perspektiv på hälsa, där den fysiska aktiviteten 

och hälsan är kontextuellt relaterade (Evans 2003, 2004; Evans et al., 2004; 2009; 

Quennerstedt, 2008; Cavallini, 2013). Londos (2010) menar att det är sysselsättning 

snarare än undervisning som försiggår i ämnet. Motivet kan vara att fysisk aktivitet är 

viktig för hälsan och att alla elever ska få en positiv upplevelse av fysisk aktivitet. Det 

ska vara roligt att vara fysisk aktiv (Lundvall & Meckbach, 2004; Öhman, 2007). Val-

frihet i ämnet jämställs ofta med demokrati, vilket också är en viktig hälsoresurs. Pro-

blemet är att lärarna tenderar att handla utifrån den samhälleliga logik som gäller för id-

rott i samhället (Sirna, et. al., 2008; Larsson & Redelius, 2008; Ekberg, 2009; Londos, 

2010). Idrottsfältets maktfördelning gäller även i skolämnet och reproduktion av fältet 

sker också i skolan. Handlingsutrymme och valfrihet ges främst till de som har det id-

rottsliga kapitalet, det vill säga att det tilldelas dem som förstår och accepterar normsy-

stemet genom igenkännande av rörelser, idén med olika aktiviteter, begrepp som an-

vänds i handling och så vidare (Londos, 2010). Eleverna skulle kunna erfara det idrotts-

liga kapitalets innebörd om de erbjöds problematisera det. 

 Thedin Jakobsson (2004) beskriver, att när lärare i idrott och hälsa ger uttryck för sitt 

förhållningssätt till organisation och innehåll i undervisningen framkommer dimens-

ioner av hälsa utan att lärarna själva relaterar dessa till hälsa. Lärare uttrycker att under-

visningen ska möjliggöra fysisk, social och psykisk utveckling. Detta kan tolkas som lä-

rarnas tysta kunskap, det vill säga lärarnas intuitiva kunnande av det som ska läras (The-

din Jakobsson, 2004; Quennerstedt, 2006; 2008). Genom att ha kul menar lärarna i id-

rott och hälsa att eleverna kommer utveckla ett positivt förhållningssätt till rörelse vilket 
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kommer främja deras hälsa i ett livslångt perspektiv (Thedin Jakobsson, 2004; 2012; 

Lundvall & Meckbach, 2004; Larsson & Redelius, 2008). Forskningen visar att det 

framförallt har varit pojkar som är aktiva i föreningsidrotten som har erbjudits möjlig-

heter till positiva upplevelser av lektioner i idrott och hälsa(Larsson & Redelius, 2008; 

Ekberg, 2009; Londos, 2010).    

 Även om länder som exempelvis Sverige, Nya Zeeland och Australien är på väg mot 

ett mer salutogent förhållningssätt till hälsa, i respektive lands motsvarighet till ämnet 

idrott och hälsa, dominerar ännu den patogena praktiken (Quennerstedt, 2006; 2008; Al-

frey & Brown, 2013; Mc Cuaig, Quennerstedt & Macdonald, 2013; Mc Cuaig & Quen-

nerstedt, 2018). Ur ett socialkonstruktivistiskt synsätt framträder individens upplevelse 

av engagemang i relationen mellan tidigare erfarenheter av en kontext och nuet i en lik-

nande kontext (Light et al., 2013).  

Kretchmar (2007) skiljer på mening och meningsfullhet. Mening innefattar känslor, 

sinnliga upplevelser, handlingar, hopp, drömmar och tankar sett ur ett bredare och mer 

allmängiltigt perspektiv. Det kan förstås som förståelse för sammanhanget. Begreppet 

meningsfullhet innehåller den specifikt personliga erfarenheten av innebörden i me-

ningen. Beni et al., (2016) skrev fram ett antal identifierade kvaliteter av just menings-

fullhet inom ”Physical Education” för unga, vilka är: social interaktion, glädje och mo-

toriska utmaningar. Brolin (2015) upptäckte i samtal med sina elever i idrott och hälsa 

att det som avgör om en fysisk aktivitet uppfattas som hälsosam är elevens uppfatt-

ningar av hur aktiviteten bedrivs och organiseras. Vidare beskriver han att skolämnet id-

rott och hälsa ofta låter sig ledas av den samhälleliga hälsodiskursens normativa fitnes-

sideal. Brolin (2015) efterlyser problematisering av idealen i undervisning för att öppna 

upp för andra perspektiv på vad hälsa kan innebära.  

Ahlberg (2015)  har belyst hur hälsa förstås av elever i åk 9 och hon identifierade tre 

förhållningssätt: pressat, omedvetet och tryggt förhållningssätt. I gruppen pressat för-

hållningssätt gav eleverna uttryck för avsaknad av förmåga att skapa balans i tillvaron. 

Ahlberg (2015) refererar till Bauman (2008) som menar att ny kunskap, som i all väl-

mening syftar till att hjälpa eleverna kan leda till konsumtion av nya idealbilder och 

ökade krav. Ahlberg (2015) menar att Ziehes (1989) prestationsprincip tycktes vara cen-

tral för dessa elever, liksom den kulturella expropriationen som försett dem med olika 

bilder av livsstilar som de ansåg eftersträvansvärda. Den grupp som Ahlberg (2015) 

uppfattade ha ett omedvetet förhållningssätt var lyckligt omedvetna om både det ena 

och det andra och gjorde helt enkelt saker i livet de mådde bra av. Men de kunde inte 

medvetet uttrycka hur de skulle främja sin och andras hälsa. De elever som gav uttryck 

för det trygga förhållningssättet uppvisade stor medvetenhet kring hälsa. De valde aktivt 

att främja sin hälsa och upplevde ingen stress över det. De blev stärkta av att utföra häl-

sofrämjande handlingar. Ahlberg drar slutsatsen att elever är i behov av att möta den 

goda annorlundaheten i skolan som Ahlberg (2015) beskriver genom Ziehe (1986; 
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1999) som platser där människor ges möjlighet att få perspektiv på sin vardag och sitt 

sociala varande.  

I framförvarande studie relaterar det kunnande eleverna ska utveckla till möten av 

annorlundaheten och reflektioner över hur den kan främja den egna och andra individers 

hälsa. 

 Graffman- Sahlbergs studie Fysisk hälsa som lärobjekt (2015) tog utgångspunkt i 

Nutbeams (1998; 2000) begreppsmodul ”Health literacy”, på svenska bildning i hälsa. 

Graffman-Sahlberg iscensatte lärobjektet kondition i en aktionsforskningsstudie och till-

lämpade Paakkari och Paakkaris (2011) begreppsliggörande av ”Health literacy” an-

passat till elever i gymnasieskolan. Paakkari och Paakkari (2011) utarbetade fem gene-

rella områden som genom att relateras till hälsa som kunskapsinnehåll skulle kunna 

möjliggöra bildning i hälsa. De fem områdena är: 1) teoretisk kunskap, som innebär att 

erövra en djupare förståelse för hälsofrågor, 2) praktisk kunskap, som innefattar att 

agera hälsofrämjande, 3) kritiskt tänkande, som relaterar till källkritik av hälsoinformat-

ion, 4) självmedvetenhet, som handlar om att relatera sig själv till de övriga fyra områ-

dena, 5) medborgarskapet, som fokuserar individens etiska och moraliska tankar och 

handlingar i relation till hälsa. Graffman-Sahlberg (2015) anpassade de fem områdena 

till en laborativ undervisningsmodell av innehållet kondition. Den laborativa modellen 

innefattade för eleverna planering av laboration, genomförande och utvärdering. Under-

visningsmodellen utmanade eleverna till självreflektion och kritiskt tänkande utifrån be-

greppet kondition och de genomförda laborationerna. Majoriteten av eleverna utveck-

lade sitt kunnande inom området (Graffman-Sahlberg, 2015, s. 53). Studien Fysisk 

hälsa som lärobjekt kan likt föreliggande studie ses som exempel på när begrepp blir 

använda och skapar mening genom ett förändrat deltagande och förhållningssätt i en 

social praktik (Carlgren, 1999). Nutbeam (2009) beskriver bildning i hälsa som ökad 

kunnighet av ett specifikt innehåll inom en hälsokontext. 

  

3.3 Dans som undervisningsinnehåll 

Mattson och Lundvall (2015) har genom diskursanalys4 studerat hur dans i kursplaner 

över tid, i idrott och hälsa har skrivits fram. Dans framträder i deras analyser som ett in-

vesteringsvärde i relation till fysisk hälsa och kunskaper i danstraditioner. Dansen har i 

Lgr11 skrivits fram på ett sätt som fråntar dansen de värden som särskiljer dess existens 

                                                           
4 Diskurs är en regelstyrd framställning i att tala, tänka och handla i ett specifikt sammanhang. 

Visst tal, tänkande och handlande väljs ut samtidigt som andra väljs bort. Verkligheten blir till-

gänglig genom den regelstyrda framställningen (Öhman, 2007, s.58-59 ff.). 
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från formaliserade idrotter (Ibid s.855). Styrdokumenten utmanar härmed inte den trad-

itionella idrottens konventioner och normer för kroppslig förmåga. Den estetiska dans-

diskursen som värderar förkroppsligande av känslor och upplevelser genom rörelse är i 

kursplanen marginaliserad menar Mattsson och Lundvall.  

 Larsson (2016) uttrycker i boken Idrott och hälsa i går i dag, i morgon (som är en 

sammanställning av en mängd idrottsdidaktisk forskning) att idrottens normer genom-

syrar ämnet Idrott och hälsas praktik i synen på vilket kunnande som värderas, vilka 

egenskaper som värderas, på kön, i synen på rätta göranden, och vilka beteenden som 

premieras hos individer. Dans är ett innehåll i ämnet och kan ingå i idrottens normsy-

stem. Men dans har också en annan tradition i form av skapande och estetik som cen-

trala aspekter.  Detta påverkar lärares förhållningsätt i undervisning (Ibid, s. 215). När 

dans undervisas utgår lärare i större utsträckning från att eleverna får ett problem att 

lösa snarare än att återskapa en identisk, färdig rörelse från del till helhet. Det sist-

nämnda är mer vanligt när rörelser som ska läras hämtas från institutionaliserade idrot-

ter (Ibid, s. 215).   

Gibbs (2014) som studerade vad och hur elever lär av dans genom att använda Wii-

spel5, upptäckte att eleverna inte per automatik lärde sig genom att härma spelets färdiga 

rörelser. Lärandet uppstod snarare i en mix av imitation, repetition, kommunikation, för-

handling, träning, pröva, prova ut och forma rörelser samt tillämpa metaforer.  

Vid iscensättande av undervisning i ämnet idrott och hälsa upprätthålls inte allt för 

sällan social ojämlikhet (Gard, 2003; Larsson & Gerdin, 2018). Gard (2003, s. 212) an-

vänder begreppet ”Embodied subjectivity”, förkroppsligad subjektivitet för att diskutera 

möjliga rörelser eller omöjliga rörelser i dans, bland annat i relation till normer och kön-

sidentitet. Reproduktion av internaliserade maktvillkor som till exempel könsmaktsord-

ningar sker genom omedvetna förhållningssätt till aktiviteter och hur de organiseras i 

undervisning (Larsson et al., 2009; Larsson et al., 2014, Larsson, 2016).  

Gerdin och Larsson (2018) fann att det som skapar meningsfullhet eller för pojkar i 

idrott och hälsa beror på vilken pojke man tillåts bli i den undervisning av rörelse som 

pågår. Meningsfullhet i en rörelseaktivitet är inte inneboende i individen utan samspelar 

med rådande diskurser6 som opererar i en specifik social kontext (Ibid).   

I Lundvall och Meckbachs studie (2008)  uttryckte elever större oro när de ställdes inför 

dans i undervisningen än när de mötte bollspel. Flickor blev mer nervösa inför bollspel 

än pojkar, men mindre nervösa inför dans än pojkar. 

                                                           
5 Wii-spel är en digital spelkonsol med vilken du interagerar i en dans eller ett spel. Du utför olika 

rörelser som du genomför, samtidigt som du ser dansen som du deltar i på en tv skärm.  Du erhål-

ler feedback på korrekt genomförd rörelse eller inte (https://www.nintendo.se/support/142-wii). 
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  Petracovschi et al. (2011) identifierade att ungdomar som dansade organiserad street 

dance på sin fritid relaterade sitt dansande till identitet, frigörelse och protester mot rå-

dande maktstrukturer. Mer än hälften av de över 100 ungdomarna som intervjuats i stu-

dien levde också under svagare socioekonomiska förhållanden. Sköldhammar och 

Wickström (2014) beskrev i sin masteruppsats hur elever uppfattar street dance som en 

mer manlig dans medan till exempel balett förknippas med kvinligt dansande. Från bör-

jan dansades street dance av unga, afroamerikanska och latinamerikanska män i USA 's 

storstäders slumområden (Genné, 2004).    

Dans kan i ämnet i drott och hälsa medvetet användas som en aktivitet för att visa på 

handlingsutrymme om vad som gör ett deltagande möjligt eller ej. Mattsson (2016) be-

skriver att när lärare öppnar upp för det oväntade, nya, innebär det en risk, eller snarare 

en möjlighet att mötas i öppna och oväntade situationer. Det kan vara obekväma situat-

ioner för att undvika att falla in i stereotypa mönster och roller. En lärares uppdrag be-

står bland annat i att rubba vanor och visa på något nytt, skriver Mattsson. 

3.4 Sammanfattning 

Ämnet idrott och hälsa innehåller hälsa som kunskapsinnehåll i kursplanen. Men vad 

kursplanens hälsoinnehåll kan innebära i praktiken är lärare i idrott och hälsa inte helt 

införstådda med (Quennerstedt, 2006; Annerstedt, 2008, Larsson & Redelius, 2008; Ny-

berg & Larsson; 2014; Brolin, 2015; Nyberg & Carlgren, 2015). Vidare är det i ämnet 

ett större fokus på aktivitet, att röra sig och få hög puls, snarare än ett fokus på lärande-

mål (Larsson & Meckbach, 2007; Annerstedt, 2008; Bergentoft, 2014; Nilsson, 2014; 

Nyberg & Larsson; 2014; Nyberg & Carlgren 2015).   

När ämnesinnehållet hälsa undervisas sker det främst ur ett patogent perspektiv som 

innebär att man vanligtvis tar utgångspunkt i att fysiska aktiviteter ska förebygga ska-

dor, övervikt och stillasittande genom att eleverna ska lära sig hur man kan träna upp sin 

fysiska förmåga. (Evans et al., 2004; 2009; Quennerstedt, 2006; 2008; Mc Cuaig, 

Quennerstedt & Macdonald, 2013; Mc Cuaig & Quennerstedt, 2018). Det patogena per-

spektivet riskerar att moralisera och döma individer som befinner sig utanför normen, 

vilket kan leda till en känsla av alienering hos dessa individer som kan uppfatta att äm-

nets syfte är ”att ändra på sådana som jag” (Evans, 2004). Det är ovanligare att fysiska 

aktiviteter problematiseras utifrån holistiska hälsoperspektiv eller salutogena perspektiv 

som ser till individens hela hälsa och det sammanhang som individen befinner sig i 

(Evans et al., 2004, 2009; Thedin Jakobsson, 2004; 2015; Quennerstedt, 2006; 2008; 

Ahlberg, 2014; Brolin, 2015). Sällan ges tid till samtal för upplevelser av fysiska aktivi-

teter (Quennerstedt, 2006; 2008; Skolinspektionen, 2010; 2012; Brolin, 2015). När lä-

rare beskriver sitt förhållningssätt till undervisningen framkommer salutogena synsätt i 
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ljuset av att undervisningen ska utveckla elevers fysiska, psykiska och sociala förmågor. 

Lärarna relaterar dock inte själva sina beskrivningar till främjande av elevernas hälsa 

(Thedin Jakobsson, 2012). I den mediala debatten urskiljs ofta att idrott och hälsas 

främsta uppgift är att sörja för barn och ungdomars rörelsebehov och i synnerhet för de 

som inte kan få det behovet tillgodosett på sin fritid. Samtidigt pekar forskningen på att 

det är de elever som mest behöver fysisk aktivitet som också väljer bort att vara delakt-

iga i undervisningen i ämnet (Ekberg, 2009; Londos, 2010). Undervisningen i ämnet vi-

lar i alltför stor utsträckning på fitness och idrottsnormer, snarare än på ämnets kursplan 

och exkluderar härmed de individer de som inte är bärare av nämnda kulturers kapital 

(Evans et al., 2004; 2009; Abel, 2007; Lundvall & Meckbach, 2008; Ekberg, 2009; 

Londos 2010; Larsson & Redelius, 2008; Kirk, 2010; Larsson, 2016; Gerdin & Larsson, 

2018).  

 Skolinspektionens rapporter från 2010 och 2012 efterlyser innehåll i undervisningen 

i idrott och hälsa som är i linje med läroplanens kursplan. Andersson (2011) ser ett be-

hov i att beforska undervisningsinnehållet behandling och elevers lärande. Innehållets 

behandling och elevers lärande i ämnet idrott och hälsa har under senare tid kommit att 

studeras allt mer intensivt. Med ett specifikt fokus på relationen mellan hälsa och rörel-

seaktiviteter problematiseras i föreliggande studie vad elever behöver erfara i undervis-

ningen för att erfara innebörden av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i street 

dance. 
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4. Metodologi 

Studiens teoretiska ramverk utgår från fenomenografi och variationsteori. Fenomeno-

grafi och variationsteori tillämpas i studien som teorier för undervisning och lärande. 

Fenomenografi används för att fenomenografera elevers erfarenheter, det vill säga en 

elevgrupps kvalitativa kunnighet av det som ska läras. Genom fenomenografi urskiljs 

kritiska aspekter av det som ska läras. Variationsteori tillämpas för iscensättande av kri-

tiska aspekter av lärandeobjektet i undervisning.  I de kritiska aspekterna sker mötet 

mellan fenomenografi och variationsteori. 

Fenomenografi och variationsteori har sina rötter i fenomenologisk teoribildning 

som studerar omfattningen och djupet av ett fenomen. Fenomenologer är intresserade av 

essensen i ett fenomen (Nyberg & Carlgren, 2015). I det fenomenologiska perspektivet 

finns en verklighet bortom det individuella medvetandet, men är den verkligheteten inte 

urskild finns den inte i individens livsvärld. Individen kan inte skiljas från livsvärlden 

och det erfarna är alltid filtrerat via våra sinnen (Thomassen, 2007). Individen är inte 

avgränsad från verkligheten utan är en del av den (Wernberg, 2009). Marton och Booth 

(2000, s. 191) menar att människor av vana lever i det fenomenologer kallar den ”natur-

liga attityden” till den levda verkliga världen.  De påpekar att vi tar för givet att det vi 

ser av världen är det som går att se samt att vi lär oss genom att iaktta likheter. Marton 

(2014) har uttryckt att vi inte kan veta vad något är förrän vi vet vad det inte är. Erfaren-

heten av skillnader är grunden för vårt erfarande (Ibid).  

Fenomenografiska studier fokuserar inte essensen av ett fenomen utan variationen i 

erfaranden av fenomenet (Kroksmark, 2007; Nyberg, 2014). Variationsteoretiska studier 

fokuserar på vad undervisningen behöver erbjuda elever att erfara för att de ska lära sig 

det som är avsett (Lo, 2012; Nilsson, 2014).  

4.1 Fenomenografi 

Så snart ett barn föds börjar barnet uppfatta och erfara världen. När barnet börjar skolan 

har det redan egna erfarenheter av innehållet i undervisningen, med skillnaden att barnet 

från och med skolstarten ska erbjudas urskilja nya aspekter av det tidigare erfarna. Mar-

ton och Booth (1997; 2000) menar att hänsyn ska tas till barnets tidigare erfarenheter för 
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att inte barriärer för lärande ska uppstå. En metafor som används av fenomenografer för 

att gestalta fenomenografins perspektiv på lärande är denna: 

En person är på väg till dig och ringer och frågar hur hon ska gå. Den motfråga du 
ställer är: ”Var befinner du dig nu?” Du finner det nämligen svårt att ge en vägbe-
skrivning utan att veta utgångspunkten. En lärare däremot frågar oftast inte efter 
utgångspunkten i elevens tänkande om det som ska behandlas i undervisning, 
utan har outsagt valt en utgångspunkt (Linde, 2006, s. 73). 

 
Citatet ovan symboliserar kärnan i den fenomenografiska ansatsen, en empiriskt grun-

dad, induktiv forskningsmetod, med ursprung inom pedagogisk forskning vid Göteborgs 

universitet på 1970- talet. Fenomen undersöks genom analys av individers skilda upp-

fattningar och erfaranden av detsamma. Om lärare vill att eleverna ska lära sig innehål-

let i undervisningen bör de ta reda på hur elever erfar innehållet. Därefter kan lärare pla-

nera sin undervisning utifrån elevernas variation i erfarenheter av det som ska läras.  

När eleverna deltagit i undervisning bör lärare ta reda på vad eleverna erfor och använda 

elevernas erfarande av undervisning för iscensättande av ny undervisning. (Marton & 

Booth, 1997; 2000; Lo, 2012).  Fenomenografi undersöker med andra ord variationen 

av uppfattningar och erfarande av ett och samma fenomen inom en grupp individer 

(Marton & Pang, 2006). Den fenomenografiska analysen beskriver sålunda inte hur in-

divider erfar fenomenet utan hur deras erfarande av fenomenet varierar (Marton & 

Booth, 2000; Marton 2005; Marton & Pang, 2006; Kroksmark, 2007; Lo, 2012, Marton, 

2014, Runesson, 2017). En bakomliggande orsak till utvecklingen av fenomenografi i 

relation till formell utbildning var Ference Martons och hans forskarkollegors intresse 

för hur elever erfar kursplaners ämnesinnehåll. Denna inriktning av fenomenografi har 

kommit att uppkallas the Martonian phenomenography (Marton, 1981; Cibangu & 

Hepworth, 2016) och är flitigt använd inom den svenska, idrottsdidaktiska forskningen, 

se till exempel; Bergentoft (2014), Graffman-Sahlberg (2014), Nilsson (2014), Nyberg 

(2014), Nyberg & Carlgren (2015). 

Fenomenografin är primärt en forskningsmetodik som är relaterad till hur männi-
skor uppfattar saker och ting i en viss situation där det uppfattade innehållet är det 
centrala, inte i traditionell psykologisk mening där skillnad görs mellan uppfat-
tandet (tänkandet som process) och innehållet i det tänkta utan i intentionell me-
ning där, uppfattandet och innehållet utgör samma entitet (Kroksmark, 2007, s. 
5). 

 
När en individs uppmärksamhet riktas mot något tillskrivs detta något en innebörd för 

individen. Ett erfarande blir till i mötet mellan individen, subjektet som erfar och feno-

menet, objektet som erfars (Marton & Booth, 2000; Kroksmark, 2007).  
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I den här studien har fenomenografi tillämpats vid analys av variationen i hur elever 

uppfattar och/eller erfar innebörden att genomföra och värdera street dance utifrån be-

griplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. När undervisning av lärandeobjektet har 

iscensatts har undervisningen utgått från elevers tidigare erfaranden av lärandeobjektet. 

 

4.1.1 Uppfatta och erfara 

Två begrepp som inom fenomenografi ibland används som åtskilda och ibland som en-

tydiga är uppfatta och erfara (Nilsson, 2014). Under 1990-talet i samband med att vari-

ationsteorin utvecklades kom begreppet erfara att användas i allt större utsträckning 

istället för uppfatta (Alexandersson, 1994; Ekdahl, 2012). Nilsson (2014) tar i sin studie 

utgångspunkt i att uppfattningar är underförstådda, outtalade och har inte varit föremål 

för reflektion medan erfarandet är explicit och reflekterat. I föreliggande studie används 

erfara genomgående. 

4.1.2 Utfallsrum 

I individens handlingar och tankar i relation till omvärlden uppstår kunnande ur ett fe-

nomenografiskt perspektiv (Svensson, 1997). Forskaren i en Learning study analyserar 

därför variationer i kvalitativa erfaranden av ett lärandeobjekt före och efter undervis-

ning. Genom fenomenografin undersöktes i studien elevers samlade variation av erfar-

anden av lärandeobjektet. Den kvalitativa variationen av elevers erfaranden av lärande-

objektet kategoriserades i ett så kallat utfallsrum (Nilsson, 2014). I relationen mellan in-

dividen, handlingar, tankar och omvärld uppstår kunnandet ur ett fenomenografiskt per-

spektiv.  

4.2 Variationsteori 

Variationsteori används för att studera det som är kritiskt och med andra ord avgörande 

att erfara för att lära sig något specifikt. Variationsteorin utgår från ett antagande om er-

farandet av något, som ett samtidigt erfarande av vad detta något inte är. Det blir möjligt 

genom jämförelse av fenomen.  

Innehållet behandlas alltid i en Learning study genom att variera aspekter av det som 

ska läras utifrån variationsteorin. Metoder och material är underordnade innehållets be-

handling menar Lo och Pong (2005) samt Marton (2011). Att variera aspekter av det 

som ska läras innebär jämförelser av de olikheter som framträder i fenomenet vid jäm-
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förelse med andra fenomen i dess omgivning. Detta benämns inom variationsteori kon-

trast. Dessutom behöver de aspekter som är avgörande för att erfara ett fenomen som 

något specifikt urskiljas och jämföras (Marton & Booth, 2000). I föreliggande studie be-

hövde eleverna exempelvis erfara variation i förutsättningar eller resurser7 för begriplig-

het i relation till street dance för att erfara det som var kritiskt. Det innebar att eleverna 

erbjöds variation i fenomen som kunde relateras till begriplighet i street dance. Detta be-

nämns generalisering. I citatet nedan ges ett exempel på varför variation är nödvändig 

för att erfara innebörden i ett fenomen enligt det variationsteoretiska perspektivet. 

…we cannot discern anything without experiencing variation of that object. There 
would be no gender if there were only one …so we believe that what varies and 
what is invariant is fundamentally important (Marton & Morris, 2002, s.20). 

                   

I ett variationsteoretiskt perspektiv har en individ erfarit, alltså lärt sig, när individen 

kan urskilja nya eller andra aspekter av lärandeobjektet än tidigare. Lave (1996), Wern-

berg (2009) och Lo (2012) menar att skillnaden mellan den variationsteoretiska lärande-

teorin och andra lärandeteorier är att det i variationsteorin alltid finns en intentionell akt, 

där fenomenets existens och varseblivningen av detsamma alltid är samtidig och icke 

dualistisk.  

  Tillsammans med fenomenografin i studiedesignen Learning study skapar varia-

tionsteorin en vetenskapligt förankrad, didaktisk princip för hur undervisning kan möj-

liggöra lärande av ett innehåll (Marton, 2005; Marton & Pang; 2006; Schenker, 2011; 

Nyberg & Carlgren, 2015). Variationsteoretiska studier utgör en fortsättning av feno-

menografiska studier av variation i hur individers erfarande av fenomen i vår omvärld 

varierar, till undersökningar av hur aspekter av ett fenomen görs möjliga att urskilja 

samtidigt. Syftet med variationsteorin är att utveckla undervisning genom att undersöka 

vilka aspekter elever samtidigt behöver urskilja av ett undervisningsinnehåll för att ut-

veckla ett så kvalitativt kunnande i relation till innehållet som möjligt. Variationsteorin 

undersöker samtidigt om och hur variationen i dessa aspekter är urskiljbara för eleverna. 

(Marton & Pang, 2006; Wernberg, 2009; Lo, 2012). 

4.2.1 Variationsmönster och kritiska aspekter 

Utgångspunkten i variationsteorin är att det som varieras eller förändras uppmärksam-

mas. Det som hålls invariant eller oförändrat uppmärksammas inte (Pang, 2003; Mar-

ton, Marton & Tsui, 2004; Marton, 2005; Marton & Pang; 2006; Lo, 2012; Bergentoft; 

2014; Falkner, 2015). Att erfara variation i ett fenomen förutsätter att individen som er-

far samtidigt är medveten om och urskiljer fenomenets kritiska aspekter. Fenomenets 

                                                           
7 Förutsättning användes i klasserna A- och B. I C-klassen användes begreppet resurs. Anled-

ningen till detta beskrivs i studiens resultatdel. 
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innebörd medvetandegörs samtidigt som individen urskiljer fenomenets externa, struk-

turella aspekter och interna, strukturella aspekter. Externa strukturella aspekter avgrän-

sar fenomenet från omgivningen. Interna strukturella aspekter avgränsar fenomenets in-

bördes delar från varandra och relaterar dem till fenomenets helhet (Marton & Booth, 

2000; Ekdahl, 2012; Bergentoft, 2014; Nilsson, 2014; Nyberg & Carlgren, 2015). 

 Jag ska här försöka synliggöra hur erfarandet av variation i ett fenomen kan gå till.  

Tänk att du promenerar på en grusväg. Där är massor av olika sandkorn, gruskorn och 

små stenar. Jag utgår nu ifrån att du sedan tidigare kan separera de externa strukturella 

aspekterna i vad som skapar variation (utgör skillnaden) i relationen grus, sand och små 

stenar. Enligt min mening sammanfaller de externa strukturella aspekterna med variat-

ionsmönstret kontrast. Du får håll och plockar upp en sten. Du har hört att hålla en sten i 

handen hjälper mot håll. Stenen du har plockat upp är grå och ganska stor, cirka två ku-

bikcentimeter. Den ser ut som en natursten. Den är len. Dessa egenskaper hos stenen ut-

gör stenens interna strukturella aspekter. De interna strukturella aspekterna sammanfall-

ler som jag uppfattar det, med variationsmönstret generalisering. Dessa aspekter hos ste-

nen är avgörande för dig att urskilja för att erfara just en sådan sten, som du har plockat. 

Om du urskiljer stenens egenskaper en i taget kallas det diakron variation (Pang, 2003). 

De interna strukturella aspekterna och de externa strukturella aspekterna i sin samman-

sättning bildar eller ger stenen mening, dess referentiella aspekter. Om du samtidigt ur-

skiljer stenens egenskaper, det vill säga de interna, strukturella aspekterna benämns det 

samtidig variation eller synkron variation. Det innebär ett i nuet samtidigt erfarande av 

stenens olika egenskaper (Pang, 2003). Du tänker: ”Vad fin stenen är”. Du vill därför 

samla några likadana för att ha i en burk hemma. Du behöver då separera stenens egen-

skaper från andra stenar som saknar dessa egenskaper. Din stens egenskaper är de kri-

tiska aspekter som behöver urskiljas av dig, genom att skapa variation i dem. Marton 

och Booth (2000) menar att det inte är möjligt att identifiera det unika utan att jämföra 

det med dess motsatser. Du fokuserar din stens egenskaper, varierar dem och jämför 

dem med andra stenars egenskaper för att urskilja hur din sten skiljer sig från andra ste-

nar. Vilka är de externa, strukturella aspekterna? Frågar du dig. För ändamålet använder 

du variationsmönstret kontrast.  Din sten är grå, inte svart eller vit. Din sten är naturlig. 

Den är ingen sprängsten. Din sten är len, inte skrovlig. Din sten är två kubikcentimeter, 

inte större inte mindre. Vid tillämpning av variationsmönstret kontrast fokuseras vad 

som skiljer din stens egenskaper i relationen till andra stenar. Din sten varierar. Andra 

stenar är invarianta. Fokus är på din sten. För att kunna välja rätt stenar och utesluta fel 

stenar tillämpar du sedan variationsmönstret generalisering. Vid generalisering fokuse-

ras variationen i andra stenar i relation till din sten. Din sten är invariant. Andra stenar 

varierar. Fokus är på andra stenar. Du skulle inte behöva välja stenar om alla stenar var 

likadana som din. Eftersom så inte är fallet, behöver du välja ut de stenar som är invari-
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anta med din sten och välja bort de som varierar. Du söker efter din stens interna struk-

turella aspekter i andra stenar (Marton & Booth, 2000; Bergentoft, 2014; Nilsson, 2014; 

Nyberg & Carlgren, 2015). För att plocka rätt stenar behöver du kunna urskilja din sten 

och andra stenars egenskaper samtidigt, det som kontrasterar och det som är generellt, 

annars tar du fel stenar. När du klarar det kan du urskilja variation i alla aspekter samti-

digt, vilket innebär fusion. Du kan dessutom sammanföra stenarna till en ny helhet, din 

stensamling (Marton & Booth, 2000, Bergentoft, 2014; Nilsson, 2014; Nyberg & Carl-

gren, 2015).   

I undervisning varieras kritiska aspekter av lärandeobjektet genom ovan nämnda 

mönster av variation; kontrast, generalisering och fusion.  De kritiska aspekterna konsti-

tuerar lärandeobjektet. De kritiska aspekterna behöver urskiljas av lärare och elever för 

att avsett lärande ska komma till stånd som till exempel att välja rätt stenar till en sten-

samling. 

En didaktisk idé i Learning study är att gå från helhet till urskiljande av delar till ny 

helhet (Maunula et al., 2011). Det föreslår också Larsson (2013) som ser de referentiella 

aspekterna som en produkt av de strukturella aspekterna. Lärarens jobb blir då att er-

bjuda erfarande av variation i de strukturella aspekterna så att de referentiella också er-

fars. Harris (2011) pekar på de interna strukturella aspekternas avgörande betydelse för 

lärande. Dessa behöver identifieras av den lärande för att kunna avgränsa fenomenet 

från omgivningen och erfara det unika (Ibid). Maunula et al. (2011) betonar vikten av 

att vara medveten om den samtida variationen i ett lärandeobjekt. Om det är för många 

aspekter som varierar samtidigt när elever ska urskilja något specifikt är det svårt att ur-

skilja det som måste urskiljas för att erfara innebörd. 

 De kritiska aspekterna kan identifieras på olika sätt. Lärare behöver problematisera 

lärandeobjektets innebörd för att avtäcka kritiska aspekter. Även lärare erfar lärandeob-

jektet differentierat (Lewis et. al., 2006). Genom en fenomenografisk analys av elevers 

erfarande av lärandeobjektet före och efter det iscensatts i undervisning kan det som är 

kritiskt identifieras. 

4.3 Learning study   

Learning study är en cyklisk undervisnings- och lärandeprocess ”impregnerad” i feno-

menografi och variationsteori.  I avsnittet synliggörs Learning study-cykeln i figur 1 på 

sida 45. Efter figur 1 beskrivs varje steg i Learning study-cykeln mer detaljerat i text. 

Först, en kort introduktion av Learning study. 

 En Learning study inleds med att lärarna avgränsar ett lärandeobjekt. I nästa steg for-

muleras ett förtest som ska undersöka elevernas tidigare erfaranden av lärandeobjektet, 

samt leda fram till preliminär identifiering av lärandeobjektets kritiska aspekter. Med 
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utgångspunkt i de kritiska aspekterna formuleras det intentionella lärandeobjektet som 

ska iscensättas i Learning study-cykelns första forskningslektion. Efter forskningslekt-

ionen genomförs ett eftertest i syfte att ta reda på det erfarna lärandeobjektet. Det er-

farna lärandeobjektet analyseras utifrån elevernas uttryck för erfaranden av det iscen-

satta lärandeobjektet i relation till erbjuden variation i de kritiska aspekterna under 

forskningslektionen. 

 

 

Figur 1. Learning study-cykelns olika steg med inspiration från (Lewis, 2006; Nilsson 2014; Carl-

gren, 2017).  

4.3.1 Problemet och lärandeobjektet 

Lärandeobjektets utgångspunkt är ett innehåll lärare finner svårt att undervisa i eller 

som de har erfarit att elever har svårt att lära sig. Lärandeobjekt ska inte förväxlas med 
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en komplett kursplaneförmåga, ett centralt innehåll eller som i den tidigare läroplanen, 

Lpo94, kunskapsmål. Lärandeobjektet relaterar direkt till utvecklandet av en del av ett 

kunnande, det vill säga en förmåga i relation till ett specifikt undervisningsinnehåll 

(Wernberg, 2009).  Lärandeobjektet definieras i ett första steg av en grupp lärare. Den 

första pilen i figur 1, gestaltar problemet och lärandeobjektet.  

Begreppet lärandeobjekt används inom Learning study och beskriver vilka aspekter 

av ett särskilt innehåll eleverna behöver urskilja för att utveckla kunnande i relation till 

ett fenomen, ett begrepp eller en procedur som de ännu inte har erfarit (Carlgren, Eriks-

son & Runesson, 2017). Lärandeobjektet uppträder i olika skepnader. Lärandeobjektets 

”första ordningens perspektiv” är lärarens eller forskarens avgränsning av lärandeobjek-

tets innebörd. Elevers erfarande av lärandeobjektet är däremot ett uttryck för ett ”andra 

ordningens perspektiv”. Andra ordningens perspektiv innebär att forskaren beskriver 

hur individer erfar olika aspekter av samma fenomen (Marton, 1981; Kroksmark, 2007; 

Wernberg, 2009; Ekdahl, 2012; Nilsson 2014). Lärandeobjektet består i teorin av två 

delar som alltid samverkar i undervisning enligt Marton och Pang (2006). De två de-

larna är det direkta lärandeobjektet som relaterar till innehållet (vad) i undervisningen 

samt det indirekta lärandeobjektet som relaterar till den förmåga (hur) eleverna ska ut-

veckla. Elevernas fokus kommer att vara riktat mot det direkta lärandeobjektet, medan 

lärarnas fokus riktas mot både det direkta och det indirekta lärandeobjektet (Wernberg, 

2009).  Lärandeobjektet konstitueras av de kritiska aspekter som är avgörande för ele-

verna att erfara. Lärandeobjektet blir på så sätt relativt och beroende av vad eleverna be-

härskar och ännu inte har urskilt. När eleverna har urskilt de kritiska aspekterna har de 

erfarit dem och därmed ett mer differentierat lärandeobjekt (Carlgren, Eriksson & Ru-

nesson, 2017). 

4.3.2 Förtest, lektion och eftertest 

När lärarna har avgränsat ett lärandeobjekt blir nästa steg i Learning study-cykeln att 

forma ett förtest, se förtest i figur 1 på sida 45. Förtestets syfte är att kartlägga elevernas 

tidigare erfarenheter av lärandeobjektet. Den samlade variationen av elevers erfaranden 

kategoriseras med hjälp av en fenomenografisk analys i ett utfallsrum och kritiska 

aspekter identifieras. De från förtestet urskilda kritiska aspekterna bildar det intention-

ella lärandeobjektet, vilket även pilen förtest i figur 1 synliggör.  Det intentionella lä-

randeobjektet utgörs av en planering för hur de kritiska aspekterna ska varieras i forsk-

ningslektionen. När det intentionella lärandeobjektet iscensätts i lektionen, se pil nr 3 i 

figur 1, byter lärandeobjektet skepnad till iscensatt lärandeobjekt. Även om lärarna har 

en planering behöver de vara lyhörda för elevers uttryck för nya kritiska aspekter som 

de kan behöva erfara variation i. Vad eleverna erfor av det iscensatta lärandeobjektet 
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undersöks i ett eftertest (pil nummer 4 i figur 1). Här byter lärandeobjektet på nytt skep-

nad och blir det erfarna lärandeobjektet. Det erfarna lärandeobjektet analyseras utifrån 

elevers erfarande av det iscensatta lärandeobjektet och undervisningens behandling av 

innehållet. Det erfarna lärandeobjektet bildar intentionellt lärandeobjekt (se pil 5 i figur 

1) inför nästa forskningslektion i Learning study-cykeln tillsammans med förtestet. Ele-

vers variation av erfaranden i eftertestet utgör ett nytt utfallsrum som analyseras feno-

menografiskt och jämförs med förtestet. Syftet med eftertestet och analysen av lektionen 

är att utvärdera det erfarna lärandeobjektet. Har eleverna lärt sig det som var avsett? Har 

det om möjligt uppkommit nya kritiska aspekter? Vad erbjöd undervisningen eleverna 

att urskilja av de kritiska aspekterna? Vilket erfarande av vilka aspekter uteblev och vad 

kan det bero på? Hur iscensätter vi variation i dessa aspekter i nästa lektion med ny 

elevgrupp? Fokus i analysen är aldrig på aktiviteternas organisation eller på läraren utan 

på tillämpningen av variationsteorin i relation till lärandeobjektet, se pil nummer 6 i fi-

gur 1 (Marton & Pang, 2006; Wernberg, 2009). 

Nilsson (2014) jämför hur begreppet lärandeobjekt i en Learning study sammanfaller 

med begreppet didaktisk kongruens (Andersson, 2011) som innebär att lektioner och ut-

värdering återspeglar målen och hur de inledande lektionerna utgår från elevers tidigare 

erfarenheter och väcker intresse för det som ska läras. Marton (2014) menar att lärande 

är avhängt erfarande av variation i ett lärandeobjekts kritiska aspekter.  

4.4 Sammanfattning 

Learning study är en cyklisk undervisningsmodell som används inom praxisnära forsk-

ning för att vetenskapligt utveckla undervisningspraktiken (Carlgren, 2017). En Le-

arning study inleds med ett förtest för att kartlägga elevernas erfaranden av en avgrän-

sad förmåga för urskilja kritiska aspekter av lärandeobjektet. För ändamålet används fe-

nomenografi. De kritiska aspekterna utgör det intentionella lärandeobjektet som ska 

iscensättas i undervisning utifrån variationsteori. Sedan följer en forskningslektion med 

fokus på variation i de kritiska aspekterna som utgör det iscensatta lärandeobjektet. 

Slutligen genomförs ett eftertest för att fenomenografiskt undersöka vad eleverna lärt 

sig, det vill säga det erfarna lärandeobjektet. Undervisningens erbjudande av kritiska 

aspekter analyseras och relateras till resultatet av den fenomenografiska analysen av ef-

tertestet. Utifrån analysen av eftertest och forskningslektion iscensätts därefter en ny 

forskningslektion i en ny elevgrupp (Marton, 2005; Wernberg, 2009; Nilsson, 2014; 

Carlgren, Eriksson, Runesson, 2017).   
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5. Studiens syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka vad elever behöver erfara i undervisning för att ut-

veckla förmågan att genomföra och värdera street dance utifrån begreppen begriplig-

het, hanterbarhet och meningsfullhet. För att ta reda på vad elever behöver erfara i 

undervisningen för att utveckla detta kunnande undersöks hur eleverna erfar innebörden 

av det som ska läras. Elevernas samlade, kvalitativa variation av erfaranden bildar 

undervisningens utgångspunkt. I undervisningen är målet att eleverna ska erbjudas vari-

ation i de aspekter som de ännu inte har urskilt av lärandeobjektet. Därefter jämförs och 

analyseras vad eleverna erbjöds möjlighet att urskilja med vad de faktiskt erfor av läran-

deobjektet. Det sistnämnda görs genom analys av undervisning i relation till elevers lä-

rande i två steg, först under pågående Learning study och senare efter att studiens Le-

arning study är genomförd.  

 

Studiens frågeställningar följer nedan: 

 

-  Hur erfar elever genomförande och värderande av street dance utifrån begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet? 

 

- Vilka aspekter är kritiska för elevers kunnande i att genomföra och värdera street 

dance utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet?   

 

- Vad behöver elever erfara för att kunna genomföra och värdera street dance utifrån 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet? 
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6. Studiens upplägg och genomförande             

Tillvägagångssätt för urval, behandling av empiri och analysarbete i relation till Le-

arning study-cykelns olika steg behandlas i kapitlet och forskningsetiska frågor proble-

matiseras.  

6.1 Urval 

Urvalet bestod av 52 elever i tre klasser i årskurs 9 som tillsammans med sina vård-

nadshavare hade samtyckt till att delta i studien. I informationen om innebörden av 

medgivande om samtycke beskrevs hur studien förhöll sig till Vetenskapsrådets fyra 

forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet, inom human- och samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrå-

det, 2015). Skolan som studien har genomförts på är en kommunal F-9 skola med cirka 

800 elever belägen sydost om Stockholm. Ambitionen var att iscensätta en Learning 

study i skolans autentiska miljö med de möjligheter och begränsningar det skulle inne-

bära schematekniskt och i relation till tid för analyser samt diskussioner. Studiens Le-

arning study genomfördes under elevernas ordinarie undervisningstid i idrott och hälsa, 

Svenska och Elevens val. De elever som valde att inte delta i studien men deltog i 

undervisningen finns inte med i forskningsresultatet. Val av undersökningsgrupp grun-

dade sig på tillgängligheten till klasser och medverkande lärare, ett strategiskt urval 

(Kvale, 1997). Till min hjälp att genomföra denna Learning study har jag haft två lärar-

kollegor, en lärare i svenska och en lärare i idrott och hälsa. 

6.2 Genomförande av studien 

Föreliggande Learning study genomfördes vårterminen 2016 från början av januari till 

mitten av april. De tre deltagande klasserna A, B och C deltog i två Street dance-lekt-

ioner vardera samt i varsin forskningslektion. Jag genomförde forskningslektionerna i 

lärandeobjektet, ”genomföra och värdera street dance utifrån begriplighet, hanterbarhet 
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och meningsfullhet”. Läraren i idrott och hälsa genomförde lektioner i street dance. Lä-

raren i Svenska filmade och skrev fältanteckningar. Både jag och läraren i svenska var 

elevernas ordinarie lärare i idrott och hälsa respektive svenska. Jag hade före dess att jag 

engagerade mina två kollegor i studien gjort dem införstådda i att jag hade för avsikt att 

undersöka ett lärandeobjekt inom den förmåga som behandlar relationen mellan rörelse 

och hälsa (Skolverket, 2011, s. 51). Det var jag och läraren i svenska som tillsammans 

diskuterade oss fram till studiens lärandeobjekt. Under pågående Learning study var det 

också vi som analyserade behandlingen av innehållet i för- och eftertester samt i forsk-

ningslektioner. Eleverna hade tidigare vid upprepade tillfällen arbetat med perspektiv på 

hälsa i relation till rörelse och friluftsliv utifrån träningslärans traditionella begrepp; 

styrka, kondition och rörlighet (Annerstedt & Gjerset, 2002) och friluftslivets begrepp 

torr, mätt, varm och trygg (Brugge, 1999, s.45-65). Eleverna var även bekanta med 

undervisning som syftade till att relatera rörelse till psykosociala perspektiv på hälsa. 

Eleverna hade då diskuterat hur rörelseaktiviteter iscensatts i undervisning, samt hur ak-

tiviteter och elevers samspel förhöll sig till rörelseförmåga. Under läsåret hade klasserna 

också genomfört ett större ämnesintegrerat undervisningsprojekt i hälsa mellan Hem- 

och konsumentkunskap och Idrott och hälsa. 

Studiens empiri har samlats in med videoobservationer och fältanteckningar av samt-

liga träffar med eleverna, det vill säga; street dance-lektioner, förtest, forskningslekt-

ioner och eftertest. Benämningen forskningslektioner har tillämpats som benämning på 

de lektioner som behandlade lärandeobjektet. Observera att i A- och B-klassernas Le-

arning study-cykler kombinerades forskningslektionen och den andra street dance-lekt-

ionen. I klass C separerades de. Videoobservationer av elevernas skriftliga för- och ef-

tertest har använts i avseende att analysera frågor och kommentarer som kommunicerats 

muntligt vid genomförandet. Videoobservationer av forskningslektioner och street 

dance-lektioner har använts för att analysera iscensättande av variation i de kritiska 

aspekterna. Kameran fokuserade alltid läraren och hens interaktion med enskilda elever 

eller i grupp. Dokumenterat finns också elevernas skriftliga utsagor i samband med för- 

och eftertest.  Vid våra lärarmöten förde jag eller min svensklärarkollega anteckningar 

för hand eller på dator. De handskrivna anteckningarna finns i kollegieblock och de an-

teckningar som skrivits på dator är sparade på samma USB-sticka som videoobservat-

ionerna och förvaras i GIHs arkiv. I bilaga 3 finns ett schema över genomförd Learning 

study. Schemat innehåller samtliga elevträffar och lärarträffar. 

6.3. Empiri och analys under pågående Learning study 

På nästa sida i tabell 1 redogörs för vilken empiri som har använts för att besvara studi-
ens frågeställningar i relation till de olika stegen i Learning study-cykeln. 
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Tabell 1. Översikt över hur empiri har använts för att besvara studiens frågeställningar. 

Dokumentation 

av empiri i re-

lation till Le-

arning study-cy-

kelns olika steg. 

Hur har empirin använts i relation till studiens frågeställningar? 

Videofilm av 

förtester, Street 

dance-lektioner, 

forskningslekt-

ioner och efter-

tester.  

Frågeställning 1, 2 och 3. 

 

– Hur erfar elever genomförande och värderande av street dance utifrån be-

griplighet, hanterbarhet och meningsfullhet? 

– Vilka aspekter är kritiska för elevers kunnande i att genomföra och värdera 

street dance utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet?   

– Vad behöver elever erfara för att kunna genomföra och värdera street dance 

utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet?  

Fältanteck-

ningar av förtes-

ter, Street 

dance-lektioner 

forskningslekt-

ioner och efter-

tester. 

Frågeställning 1, 2 och 3. 

 

– Hur erfar elever genomförande och värderande av street dance utifrån be-

griplighet, hanterbarhet och meningsfullhet? 

– Vilka aspekter är kritiska för elevers kunnande i att genomföra och värdera 

street dance utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet?   

– Vad behöver elever erfara för att kunna genomföra och värdera street dance 

utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet?  

Elevers skrift-

liga svar i för 

och eftertester 

samt diskuss-

ioner i förtester. 

Frågeställning 1, 2 och 3. 

 

– Hur erfar elever genomförande och värderande av street dance utifrån be-

griplighet, hanterbarhet och meningsfullhet? 

– Vilka aspekter är kritiska för elevers kunnande i att genomföra och värdera 

street dance utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet?   

– Vad behöver elever erfara för att kunna genomföra och värdera street dance 

utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet?  

Elevers skrift-

liga svar i efter-

tester. 

Frågeställning 2 och 3. 

 

– Vilka aspekter är kritiska för elevers kunnande i att genomföra och värdera 

street dance utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet?   

– Vad behöver elever erfara för att kunna genomföra och värdera street dance 

utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet?  

Fältanteck-

ningar vid dis-

kussioner vid 

lärarträffar. 

Frågeställning 1, 2 och 3. 

 

– Hur erfar elever genomförande och värderande av street dance utifrån be-

griplighet, hanterbarhet och meningsfullhet? 

– Vilka aspekter är kritiska för elevers kunnande i att genomföra och värdera 

street dance utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet?   

– Vad behöver elever erfara för att kunna genomföra och värdera street dance 

utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet? 

 

Tabell 1 åskådliggör hur insamling av empiri i Learning study-cykelns olika steg relate-

rar till besvarandet av studiens frågeställningar. I figur 2 på sida 52 redogör jag istället 

för hur för empiri har återanvänts i de olika stegen i genomförd Learning study. Redo-

görelsen i figur 2 exemplifieras utifrån A-klassens Learning study-cykel, innehållande 

A-klassens forskningslektion.  
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Figur 2. Insamling och användning av empiri i Learning study-cykelns olika steg. 

 

Kursiverad text i figur 2 relaterar till insamling av empiri i relation till den första forsk-

ningslektionen. Den genomförda Learning study’ n innehåller i sin helhet tre forsk-

ningslektioner genomförda i tre olika klasser. I kommande avsnitt beskrivs i text hur 

empirin samlades in samt hur den användes under pågående Learning study.   

 



 

 53 

6.3.1 Problem och avgränsning av lärandeobjektet 

Jag var den som hade identifierat undervisningsproblemet utifrån egna erfarenheter av 

att undervisa hälsa i idrott och hälsa, relaterat till tidigare forskning i ämnet. Jag ville 

undersöka ett mer sällan använt förhållningssätt till elevers förståelse av hälsa i relation 

till fysisk aktivitet. Jag tillfrågade två lärarkollegor om deras hjälp att genomföra en Le-

arning study och de tackade ja. Lärandeobjektet tog utgångspunkt i vad som kan vara 

svårt för elever att urskilja och erfara när en fysisk aktivitet ska genomföras och värde-

ras utifrån ett synsätt på hälsa. Efter diskussioner mellan mig och en av de medverkande 

lärarkollegorna, tog vi avstamp i KASAM-begreppets tre ben; begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet samt dans som fysisk aktivitet. Av erfarenhet och tidigare forskning 

är dans ett innehåll som berör, väcker känslor, kan upprätthålla eller bryta maktord-

ningar. Dans skiljer sig också på flera sätt från idrottens traditionella normer. Valet av 

dans föll på street dance. Lärandeobjektet formulerades och begränsades till att genom-

föra och värdera street dance utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Lärandeobjektet berör även förmågor inom svenska och samhällskunskap, som stu-

dien inte har beaktat, exempelvis, ”formulera sig och kommunicera i tal och skrift” 

(Skolverket, 2011, s. 222) samt ”reflektera över hur individer och samhällen formas, 

förändras och samverkar”(Skolverket 2011, s. 199). 

6.3.2. Förtestet 

Syftet med förtestet var att studera hur eleverna erfor lärandeobjektet i syfte kartlägga 

elevernas kvalitativt skilda sätt att erfara det. 

Alla klasserna A, B, C hade vid genomförandet av förtestet genomfört den första 

Street dance-lektionen. Genom den fenomenografiska analysen av elevernas variation i 

erfarenheter av lärandeobjektet som framkom i förtestet, identifierades kritiska aspekter 

(Runesson, 2017). Genom att kategorisera elevers erfaranden kunde mer differentierade 

erfaranden skiljas från mindre differentierade och skillnaderna mellan kategorierna blev 

de kritiska aspekterna. De kritiska aspekterna identifierades genom videoobservation 

och genomgång av elevernas skriftliga svar. De tre klasserna genomförde förtestet unge-

fär samtidigt. Förtestet inleddes med att eleverna skulle svara på 1, X, 2- frågor där upp-

giften var att välja ett synonymt uttryck till respektive begrepp; begriplighet, hanterbar-

het och meningsfullhet. Denna övning följdes av diskussion i par och därefter i helklass 

om de val man hade gjort och hur man hade resonerat. Diskussionsprincipen i Learning 

study-cykelns elevdiskussioner utgår från EPA- modellen som är en förkortning av en-

skilt, par, alla. Det är en undervisningsstruktur som har använts inom matematiklyftet 

och innebär att eleven först funderar enskilt på ett problem, därefter diskuteras proble-

met i par och till sist lyfts problemet i helklass (Svensson, 2015; Fohlin et al., 2017). Ef-

ter diskussionen i förtestet skulle sedan eleverna sätta begriplighet, hanterbarhet och 
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meningsfullhet i relation till den första Street dance-lektionen. Detta gjordes genom att 

eleverna skriftligt fick svara på frågor om street dance utifrån begreppen. Förtestet i 

varje klass videofilmades och fältanteckningar skrevs. Elevernas svar på 1, X, 2- frå-

gorna samlades in. De skriftliga elevsvaren på frågorna som relaterade till lärandeobjek-

tet i sin helhet samlades in. Dessa analyserades utifrån kvalitativa likheter och skillna-

der, samt kategoriserades i ett utfallsrum bestående av två kategorier. Kategorierna re-

presenterade olika kriterier av kunnighet i relation till lärandeobjektet. Två identifierade 

kritiska aspekter skilde kategorierna åt. De kritiska aspekterna skulle nu erbjudas ele-

verna att erfara variation i under deras forskningslektioner. Först ut var A-klassen. 

6.3.3  A- klassens forskningslektion 

De kritiska aspekterna iscensattes i forskningslektion 1, vilket var A-klassens lektion. I 

klass A inleddes elevernas andra Street dance-lektion med att jag samlade dem, skrev 

upp ett antal reflektioner på whiteboardtavlan i idrottshallen från deras skriftliga förtest 

som beskrev begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begreppen relaterades till 

elevernas upplevelser om vad som hade hindrat deras begriplighet, hanterbarhet och me-

ningsfullhet när de hade dansat första gången. Variation skapades i begreppen genom att 

elevers olika erfaranden relaterades till olika situationer, utifrån en variationsteoretisk 

plan. Erbjudande om variation i de kritiska aspekterna skedde genom pardiskussioner 

och helklassdiskussioner.  

I forskningslektionerna användes empiri från förtestet i form av elevernas tidigare er-

farenheter samt det vi hade urskilt som kritiska aspekter. Empiri samlades in genom fäl-

tanteckningar och videoanalys av den erbjudna variationen i de kritiska aspekterna samt 

elevernas erfaranden av det som erbjudits att variera i forskningslektionen. 

6.3.4 Det erfarna lärandeobjektet 

Elevernas erfarna lärandeobjekt av forskningslektion 1 studerades genom ett eftertest. 

Genom det kunde vi identifiera vad eleverna hade erfarit av undervisningen, det vill 

säga om eleverna kvalitativt hade förändrat sitt förhållningssätt till lärandeobjektet. 

Några hade det, andra inte. Videoobservationerna visade att eleverna getts möjlighet att 

erfara de kritiska aspekterna i undervisningen. Vi beslutade därför att bibehålla det in-

tentionella lärandeobjektet till forskningslektion 2 i B-klassen. Vi erfor dock ett di-

lemma. Vi visste inte hur vi skulle förhålla oss till innehållet i eftertestfrågorna.  Efter-

testet speglade inte elevers erfaranden i en av de kritiska aspekterna. Å andra sidan pro-

blematiserade vi vad det skulle innebära för studiens tillförlitlighet om vi ändrade inne-

hållet i eftertestet, så att det skilde sig från förtestet?  Hur skulle ett jämförande av för- 

och eftertest då gå till? Det blev en kompromiss, innehållet behölls, men frågorna for-
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mulerades om till B-klassen. Konsekvensen var att kritisk aspekt nummer två i efter-

testet inte heller kom att erbjudas reflektion i för B-klassen. Jag återkommer till detta 

problem i avsnitt 6.4 samt i studiens resultatdel och diskussion. 

6.4 Empiri och analys i relation till studien i sin helhet 

I studien har jag använt två skilda sätt att bedriva forskning på genom Learning study. 

Dels har forskningsprocessen sammanfallit med Learning study processen i analysens 

första fas. Det innebär att jag under det att Learning study-cykeln pågick använde den 

dokumentation av för- och eftertester och lektioner som vi hade samlat in, utan att data 

hade hunnit transkriberas. Fokus var under pågående Learning study att identifiera kri-

tiska aspekter och hur undervisningen erbjöd eleverna att urskilja dem. Under det att Le-

arning study ’n pågick, undersökte vi också hur två olika typer av lektionsupplägg av 

forskningslektionerna kom att påverka elevernas möjligheter för urskiljning av de kri-

tiska aspekterna. I analysarbetets andra fas har genomfördes fördjupade analyser av em-

pirin efter det att Learning study-cykeln var genomförd. Detta innebär att resultatet från 

den andra analysen inte har iscensatts i den här Learning study-cykeln (Carlgren, 2017, 

s. 27).  Analysen av empiri som ägde rum under pågående Learning study har jag be-

nämnt analysfas 1. Den analys av empiri som gjordes efter avslutad Learning Study har 

benämnts analysfas 2.  

I elevernas förtester i analysens första fas identifierades kvalitativa skillnader i ele-

vernas erfarenheter. Utifrån de frågor vi hade ställt kunde vi se hur eleverna uttryckte 

sig genom begreppen och om de på ett reflekterande sätt relaterade dem till samman-

hanget av street dance eller ej. Detta ledde fram till den första kritiska aspekten. Även 

den andra kritiska aspekten identifierades i förtesten. Den synliggjordes utifrån hur frå-

gorna var ställda i det skriftliga förtestet som berörde hela lärandeobjektet. Frågorna er-

bjöd helt enkelt inte eleverna att uttrycka att situationer som i street dance innebär be-

griplighet, hanterbarhet och meningsfullhet varierar med individer. Eleverna behövde 

därför erbjudas variation i varandras erfaranden av begriplighet, hanterbarhet och me-

ningsfullhet i undervisningen. Efter att klass A hade genomfört sin forskningslektion 

studerades genom ett eftertest vad eleverna hade erfarit av lärandeobjektet. Huruvida  

A-klassens forskningslektion erbjudit eleverna att erfara variation i de kritiska 

aspekterna undersöktes genom fältanteckningar och videoobservationer. Ett problem vi 

lärare skapade oss åt själva var att samma förtest användes som eftertest i syfte att 

”mäta” förändring i det erfarna lärandet. Det blev möjligt i relation till den första kri-

tiska aspekten men inte i relation till den andra kritiska aspekten, eftersom frågorna inte 

efterfrågade variation i den andra kritiska aspekten. I klasserna A och B, utifrån rädsla 
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att inte kunna jämföra förändring i det erfarna lärandet från förtest till eftertest, uteläm-

nades erbjudande om elevreflektioner av studiens andra kritiska aspekt i eftertestet. I 

analysen av det erfarna och det iscensatta lärandeobjektet i B-klassen identifierades en 

ny, tredje kritisk aspekt som handlade om hur elevernas interaktion påverkade möjlig-

heten till begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för varandra.  

Utifrån ovanstående erfarenheter planerade vi om, inte bara C-klassens forsknings-

lektion utan även C-klassens eftertest. Detta innebar i praktiken att det iscensatta, intent-

ionella och erfarna lärandeobjektet blev likartat för A- och B-klasserna. Det är också 

skälet till att i uppsatsen redovisa resultaten av dessa klassers forskningslektioner i ett 

gemensamt resultatkapitel och C-klassens i ett separat kapitel. 

Analysen av det erfarna lärandeobjektet i C-klassen inledde sedan analysens andra 

fas i vilken jag, utan mina lärarkollegor, analyserade det empiriska materialet mer djup-

gående. Det är bland annat först i den andra analysfasen som elevernas samlade variat-

ion av erfarenheter i utfallsrummen har kategoriserats exakt på det sätt som de har redo-

visas i uppsatsen. I samband med kategoriseringen av elevernas erfarande i analysens 

andra fas identifierade jag dessutom ytterligare en möjlig kritisk aspekt som kunde ha 

iscensatts i den första och den andra forskningslektionen i A- respektive B-klassen. Jag 

upptäckte dessutom under analysfas två, att vi omedvetet lyckats erbjuda variation i 

denna möjliga kritiska aspekt i C-klassens lektion och i deras eftertest. 

Sammanfattningsvis har studien genomgått två faser av analys. Den första analysen 

genomfördes under det att Learning study-cykeln pågick. Den andra analysen har skett 

genom fördjupad analys av insamlad data efter att Learning study’ n hade avslutats. Stu-

diens giltighet och tillförlitlighet diskuterar jag i kapitlet Diskussion. 

6.5 Etiska hänsynstaganden 

Jag har följt Vetenskapsrådets kodex för samhällsvetenskaplig och humanvetenskaplig 

forskning. En kodex är en sammanställning av etiska regler och kan förstås som en teori 

för den praktiska moralen (Vetenskapsrådet, 2017, s. 12).  Inom samhällsvetenskaplig 

och humanistisk forskning finns det fyra krav eller etiska principer som jag som fors-

kare måste beakta. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2015, s. 5-14). Studien har inte etikprövats då 

den inte behandlar känsliga personuppgifter eller innebär risk för skada för studiens del-

tagare. Studien innebär inte heller behandling av känsliga personuppgifter (Vetenskaps-

rådet, 2017, s. 30). Däremot finns ett beroendeförhållande mellan forskare och deltagare 

i studien samt mellan forskare och de som inte deltog i studien, eftersom jag, forskaren 

också var elevernas lärare. Deltagare och icke deltagare informerades både muntligt och 

skriftligt i samtyckesblanketten. Oavsett om man som elev valde att medverka i studien 
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eller inte skulle detta inte påverka ens möjligheter till deltagande i undervisningen. Stu-

dien har genomförts under ordinarie undervisningstid i idrott och hälsa, svenska och ele-

vens val. Eleverna har inte, utöver den ordinarie undervisningstiden, behövt ägna ytterli-

gare tid till att medverka. Ambitionen har varit att studien ska bidra till kunskapsut-

veckling för lärare och elever.  

6.5.1 Informationskravet 

Samtliga elever i de tre klasserna informerades muntligen och skriftligen före studiens 

genomförande om att jag hade för avsikt att vetenskapligt dokumentera iscensättandet 

av undervisning. Elever och vårdnadshavare informerades om studiens syfte. Jag infor-

merade om att resultaten skulle presenteras i en licentiatuppsats vid Gymnastik- och id-

rottshögskolan (GIH) i Stockholm. Jag informerade också om att enbart de elever som 

gav sitt samtycke till att delta skulle bidra till empiri i studien. De elever som inte deltog 

i studien skulle delta som vanligt i undervisningen då studien iscensattes inom ramen 

för samtliga elevers ordinarie undervisning. Jag informerade om att forskningsprojektet 

var ett samarbete mellan skolan, kommunen och GIH i Stockholm. Rektorerna informe-

rades skriftligt och muntlig om studiens syfte samt hur och när forskningen skulle bedri-

vas. Rektorerna gav sitt godkännande till att genomföra studien.  

6.5.2 Samtyckeskravet 

Eleverna och deras vårdnadshavare informerades skriftligt om studiens syfte och ge-

nomförande i samband med utskick av blankett om erhållande av samtycke. Eleverna 

blev också informerade muntligt i skolan. Vårdnadshavare informerades i samband med 

ett föräldramöte. Alla vårdnadshavare ombads att ta ställning till sina barns deltagande 

eller inte, även om de flesta av ungdomarna var 15 år, eller äldre. De två lärarna som 

medverkat i studien, utöver mig själv, gav sitt muntliga samtycke att medverka. Deras 

identiteter går inte att anonymisera då de finns dokumenterade på ett foto som vi har an-

vänt oss av i en av studiens forskningslektioner och som jag använder mig av i resultat-

delen i uppsatsen. Lärarna har gett sitt samtycke till att finnas med på bilden i resultat-

delen. De medverkande eleverna och lärarna informerades också om att även om det 

gett sitt samtycke kunde de när som helst avbryta sin medverkan i studien. 

6.5.3 Konfidentialitetskravet 

Elevernas utsagor och resultaten har i framskrivningen av studien avidentifierats och 

vägts mot forskningskravet. Studiens resultat har återkopplats till skolchef, rektorer och 

kollegor vid GIH samt till den skola där studien genomfördes. 
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Videoobservationer och fältanteckningar finns arkiverade på USB-minnen och i kol-

legieblock i GIHs arkiv. De för- och eftertester som genomfördes genom Googles olika 

funktioner är överförda till USB-stickor och raderade från Google-kontot som användes 

vid studiens genomförande. Googles funktioner är digitala verktyg som skolan där stu-

dien genomfördes använder i sin vardagliga undervisning. 

6.5.4 Nyttjandekravet 

Den empiri som är insamlad får enbart nyttjas till forskningsändamål med samma in-

tention som denna studie, att utveckla undervisning. Om ett sådant intresse skulle före-

ligga måste forskaren som vill nyttja empirin följa de förpliktelser jag har kommit över-

ens med sina informanter om genom det samtycke som de har gett. 

6.6 Sammanfattning 

Genom att inta ett fenomenografiskt förhållningssätt har skillnader i elevernas olika er-

faranden av lärandeobjektet kunnat tillgängliggöras för oss lärare. Dokumentationen har 

skett genom videoobservation, skriftliga utsagor och fenomenografisk analys. Utifrån 

analyserna av elevernas olika erfarenheter kunde kritiska aspekter urskiljas av lärande-

objektet. Vi kunde därefter medvetet, prövande och utforskande iscensätta variation i de 

kritiska aspekterna i respektive klass forskningslektion. I eftertestet studerades elevernas 

erfarande av lärandeobjektet i relation till den variation i kritiska aspekter som undervis-

ningen erbjudit. Studien innehåller två analysfaser. Analysfas ett pågick under genomfö-

randet av Learning study-cykeln. Analysfas två tog vid efter genomförandet av Learning 

study’ n. Analysfas ett har förhållit sig till otranskriberad data. I analysfas två transkri-

berades data. Samtliga steg i Learning study-processen har analyserats och redogjorts 

för utifrån en medvetenhet om den ständigt närvarande subjektiviteten hos forskaren. 

Jag har följt Vetenskapsrådet kodex för human- och samhällsvetenskaplig forskning. 

Jag har nogsamt beaktat att klasserna som deltagit har bestått av elever där en del var in-

formanter och andra inte. 
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Introduktion till resultatkapitlen 

Kapitel 7 behandlar studiens första frågeställning genom kartläggningen av elevernas 

tidigare erfarenheter av lärandeobjektet i de förtester som gjordes. Kapitel 8 beskriver 

hur den fenomenografiska analysen ledde fram till identifiering av studiens kritiska 

aspekter av lärandeobjektet och svarar på studiens andra frågeställning. Kapitel 9 och 10 

redogör för svaren på studiens tredje frågeställning - vad elever behöver erfara för att 

lära sig det som är avsett - genom det intentionella, iscensatta och erfarna lärandeobjekt 

i klasserna. 
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7. Kartläggning av elevernas tidigare erfarenheter

    

Detta kapitel besvarar studiens första frågeställning:  

 

– Hur erfar elever genomförande och värderande av street dance utifrån begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet? 

 

Empirin som ligger till grund för analysen är elevernas skriftliga utsagor i förtesten och 

elevernas deltagande i diskussioner i förtesten. Dessa har videofilmats samt analyserats 

genom fältanteckningar. Insamlad empiri av elevernas samlade variation av erfaranden i 

förtesten analyserades sedan fenomenografiskt och föll ut i två kvalitativt skilda katego-

rier i ett utfallsrum. Den kvalitativa variationen av elevernas erfaranden som framkom 

under diskussionen införlivades i formuleringarna av den kunnighet som återspeglas i 

de två kategorierna i utfallsrummet. Kategorierna är representativa för elevernas kun-

nighet i relation till lärandeobjektet att genomföra och värdera street dance utifrån be-

griplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

7.1. Förtestet 

Med utgångspunkt i det lärandeobjekt som hade formulerats utifrån tidigare forskning 

och lärarnas erfarenheter, kartlades elevernas tidigare erfaranden av lärandeobjektet och 

kritiska aspekter kunde urskiljas. I förtestets första del studerades vad eleverna erfor av 

de tre begreppen; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. För att variationsrym-

den (Runesson, 1999, s. 41-43) skulle begränsas fick eleverna i uppgift att välja och mo-

tivera valet av ett synonymt uttryck.  De synonyma uttrycken vi skulle förse eleverna 

med skulle erbjuda eleverna en större variation att utgå ifrån i sina reflektioner av be-

greppen. Förstå valdes som synonymt uttryck till begriplighet. Förstå ska i detta fall 

förstås som att förstå varför jag förstår, eller förstår varför jag inte förstår. De båda al-

ternativen i föregående mening är båda begriplighet enligt Antonovsky (2005, s. 42). 

Till hanterbarhet valdes uttrycket möjlig att klara av. Antonovsky (2005, s. 43) har rela-

terat begreppet resurs till hanterbarhet. Han menar att frågan som behöver ställas är om 
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det finns tillgängliga resurser för att något ska vara möjligt att klara av. Vi ville att ele-

verna skulle ställa sig den frågan: ”Vad i street dancekontexten gör situationen möjlig 

att klara av?”  Meningsfullhet beskriver Antonovsky (2005, s.47) som en känsla av en-

gagemang. Tid och kraft investeras i något som engagerar en, inte bara kognitivt utan 

även känslomässigt. Till synonymt uttryck för meningsfullhet valdes därför begreppet 

motiverande. I förtest, undervisning och eftertest alternerade vi mellan användandet av 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och de synonyma uttrycken. 

  Förtestet delades upp i två delar eller steg. Del 1 fokuserade begreppen begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet och innehöll en skriftlig uppgift där eleverna skulle 

välja ett synonymt uttryck till respektive begrepp. Del 1 bestod även av en diskussion 

som tog sin utgångspunkt i de synonyma uttrycken för begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. De synonyma uttrycken varierades i relation till förutsättningar för upp-

levelser av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Diskussionen i den första de-

len av förtestet innebar att eleverna erbjöds erfara variation i delar av lärandeobjektet. 

Förtestets andra del innebar att eleverna skriftligt skulle svara på frågor om lärandeob-

jektet i sin helhet. Här var fokus på relationen mellan begreppen och genomförandet av 

den första street dance-lektionen. Innan förtestet hade eleverna deltagit i sin första street 

dance-lektion. De tre klasserna genomförde sina förtester på lektioner i Svenska samt på 

Elevens val. Förtesterna genomfördes ungefär samtidigt (se bilaga 3). De elever som 

inte hade deltagit i första street dance-lektionen kunde delta i första delen av förtestet 

men inte i den andra delen, eftersom den andra delen involverade den genomförda street 

dance-lektionen. 

7.1.2 Förtestets första del 

Eleverna fick i uppgift att genom 1, X, 2-frågor välja ut det uttryck de ansåg vara syno-

nymt med vart och ett av begreppen; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Uppgiften gjordes individuellt och skriftligt.  

 

Tabell 2. Elevernas val av synonyma betydelser till begreppen meningsfullhet, begriplighet och 

hanterbarhet. Antal. N=52. 

Begriplighet 52 Hanterbarhet 52 Meningsfullhet 518 

Förstå 50 Möjlig att klara av 48 Motiverande 45 

Ta tag i 1 Användarvänlig 3 Mångsidighet 3 

Be om hjälp 1 Självständig 1 Omtänksamhet 3 

 

 

 

                                                           
8 En elev hade inte svarat 
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Utifrån elevsvaren kunde vi inte identifiera vad eleverna erfor av begreppen och dess 

synonymer. Det var inte meningen heller med 1, X, 2-frågorna. De skulle användas som 

diskussionsunderlag. Som synonymt uttryck till begriplighet hade 50 elever valt förstå 

och en elev hade valt ta tag i, samt en elev hade svarat be om hjälp, Till begreppet han-

terbarhet hade 48 elever valt uttrycket möjlig att klara av, tre elever hade valt användar-

vänlig och en hade valt självständig. Till begreppet meningsfullhet hade 45 elever valt 

motiverande som synonym, mångsidighet hade tre elever valt och omtänksamhet också 

tre elever. En elev hade inte svarat.  

För att eleverna skulle uttrycka hur de förstod betydelsen av begriplighet, hanterbar-

het och meningsfullhet i relation till de begrepp de ansåg synonyma fick de sätta sig i 

par och redogöra för valda, synonyma begrepp och bortvalda begrepp. Eleverna fick 

diskutera och beskriva hur de förstod begreppen samt förtestets frågor. De problematise-

rade sin upplevelse av begreppen i olika sammanhang, vilket styrde eleverna mot att er-

fara variation i begreppen. Diskussionerna inleddes i par och fortsatte sedan i helklass. 

Tabell 3 visar elevers samlade, kvalitativa variation i erfarande av begriplighet, hanter-

barhet och meningsfullhet. Elevers erfaranden av förtestets första del införlivades i det 

utfallsrum som utgör resultatet av den samlade variationen av erfaranden efter att hela 

förtestet med både del 1 och 2 var genomförda. 

 

Tabell 3. Elevers kvalitativa variation i erfarande av begriplighet, hanterbarhet och meningsfull-

het. 

Eleven erfar synonyma uttryck till be-
griplighet hanterbarhet och meningsfull-
het som samma sak som förutsättningar 
för begriplighet, hanterbarhet och me-
ningsfullhet. 

Eleven erfar skillnaden mellan synonyma 
uttryck och förutsättningar för begriplig-
het, hanterbarhet och meningsfullhet. 

 

Tabell 3 redogör för kriterier av elevernas samlade variation i erfaranden av synonymer 

och förutsättningar för begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Kriteri-

erna för elevernas kunnighet iakttogs i diskussionen i förtestets första del. Den vänstra 

rutan representerar ett mindre differentierat erfarande. Den högra rutan representerar ett 

mer differentierat erfarande. Tabell 3 visar inte hur många elever som har erfarit begrip-

lighet, hanterbarhet och meningsfullhet i enlighet med vänstra rutans kriterier eller med 

den högra. Anledningen är helt enkelt att det inte finns kvantitativt insamlad empiri för 

att uttala sig om det.  

I diskussionerna erbjöds eleverna genom variationsmönstret kontrast att erfara vari-

ation i externa strukturella aspekter av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet ge-

nom att begreppen relaterades till de olika svarsalternativen. Variationsmönstret genera-

lisering erbjöd, i sin tur, erfarande av variation i de interna strukturella aspekterna av be-

griplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i relation till svarsalternativen. Genom detta 
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arbetssätt initierade läraren eleverna att erbjuda varandra att erfara variation i begrep-

pens synonyma innebörder. Eleverna erbjöd också varandra variation i hur de tolkat frå-

gorna i förtestet. Synkron variation, det vill säga samtidig variation användes till exem-

pel genom att kontrastera förutsättningar för begriplighet med svarsalternativens förslag 

på synonyma uttryck för begriplighet. Nedan följer ett urval av dialogsekvenser mellan 

lärare och elever under helklassdiskussionerna. Valen av dialoger som presenteras i tex-

ten är gjorda utifrån att läraren i dessa dialoger styr elever att erfara variation genom 

tillämpning av olika variationsmönster. Den kursiverade texten i parentes berättar vilka 

variationsmönster som användes. Elev i dialogen är samma elev i en dialogsekvens. När 

det blir en ny dialogsekvens är det en annan elev som uttalar sig. Ibland återkommer 

samma elev senare i dialogen. Läraren är densamma. 

Lärare: Vilken synonym har du valt till meningsfullhet? 
Elev: Motiverande.  
Lärare: Kan du beskriva motiverande eller meningsfullhet? 
Elev: Det som gör att man vill fortsätta, inte sluta. Någonting som känns kul.        
(Variation skapas i meningsfullhet genom kontrast. Men också genom generali-
sering). 
 
Lärare: Var det någon som hade valt en annan motsvarighet till meningsfullhet än 
motiverande? 
Elev: Ja, omtänksamhet. Det känns meningsfullt när någon visar omtanke.        
(Eleven uttrycker generalisering i förutsättning för meningsfullhet). 
Lärare: Så omtanke kan få dig att uppleva meningsfullhet.  Då kommer vi in på 
det som skapar förutsättning för meningsfullhet. Omtanke kan vara en förutsätt-
ning för meningsfullhet. Det som gör att något känns kul, kanske… Omtänksam-
het är ett exempel på vad meningsfullhet kan innebära för dig.              
(Variation i förutsättning för meningsfullhet erbjuds genom generalisering. Om-
tanke och att ha kul är inre strukturella aspekter för förutsättningar för menings-
fullhet). 
Lärare: Vad betyder omtänksamhet då? 
Elev: Att bry sig om  
(Elev uttrycker inre strukturell aspekt).  
Lärare: Just det, så omtänksamhet är synonymt med att bry sig om och menings-
fullhet är synonymt med motiverande. Men omtänksamhet eller att någon bryr sig 
kan vara en förutsättning för att något ska upplevas meningsfullt.  
(Fusion erbjuds, det vill säga en ny helhet erbjuds att erfara. Innebörden av ett 
synonymt uttryck erbjuds genom att kontrastera Elevens valda synonym med för-
utsättningar för att meningsfullhet ska upplevas. Inre strukturella aspekter av sy-
nonyma uttryck generaliseras. Läraren erbjuder eleven yttre strukturella 
aspekter, det vill säga jämförelse av det som skiljer synonym från förutsättningar 
för begrepp i form av kontrast. Inre strukturella aspekter som kan få eleven att 
erfara det generella i begreppet synonym respektive det generella för förutsätt-
ningar för meningsfullhet, erbjuds). 
 
Lärare: Kan ni prata i par igen och fundera på vad en synonym är och vad det inte 
är?  
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(Kontrast av synonym erbjuds genom att fokusera på hur ett synonymt begrepp 
skiljer sig från förutsättningar för synonymer. Generalisering erbjuds i synony-
mer). 
Elev: Ja det är ett ord som betyder samma sak som ett annat ord  
(Inre strukturella aspekter erbjuds av synonym genom generalisering).  
Lärare: Kan du ge ett exempel? 
Elev: Mm, t.ex. Kul och roligt.                       
Elev erbjuder inre strukturella aspekter av synonym genom generalisering). 
Lärare: Ja! Om man då tänker på vad du svarade när du sa att omtänksamhet mot-
svarade meningsfullhet så kan man tänka att du nu i så fall skulle ha svarat att 
t.ex. att idrott är synonymt med uttrycken kul eller roligt. När du svarade valde du 
omtänksamhet som kan vara något som skapar eller kan vara en förutsättning för 
meningsfullhet för dig. Men omtänksamhet och meningsfullhet är inte synonyma, 
inte idrott och kul heller. Men däremot kul och roligt som du sa.      
(Fusion erbjuds, det vill säga en ny helhet. Flera aspekter varieras samtidigt. Ge-
neralisering av begreppet synonym erbjuds likväl som generalisering av aspekter 
för förutsättningar för begrepp. Därefter kontrasteras synonym med förutsätt-
ning)  
 
Lärare: Om ni tänker på Street dance-lektionen ni nyligen genomförde, var det 
något som inte var motiverande, med andra ord, inte meningsfullt i street dance 
lektionen?                            
(Street dance hålls invariant. Kontrast erbjuds för att urskilja förutsättningar av 
meningsfullhet). 
 
Elev: Jag gillade inte musiken. 
 
Elev: Det var många upprepningar av stegen, jag tröttnade. 
 
Elev: Det var kort om tid. Läraren visade stegen så snabbt. 
 
Lärare: Här ser vi exempel på att det som är en förutsättning för motivation för en 
person kan innebära motsatsen för en annan. 
 
Elev: Möjlig att klara av tycker jag är samma sak som hanterbarhet, för det är väl 
rätt? 
Lärare: Jag svarar inte på din fråga nu. Har någon valt ett annat alternativ? 
 
Elev: Ja, användarvänlig. Jag tänker att om något är användarvänligt är det möj-
ligt att klara av  
(Eleven har inte utifrån tidigare dialoger urskilt synonyma begrepps inre och 
yttre strukturella aspekter och inte heller förutsättningar för begrepps inre och 
yttre strukturella aspekter). 
Lärare: Ja, jag håller med om att något användarvänligt kan hjälpa till att göra nå-
got möjligt att klara av.  
Elev: Så båda är rätt? 
Lärare: Användarvänlig gör kanske uppgiften möjlig att klara av eller hanterbar.  
Användarvänlig kan vara en förutsättning för att klara av eller hantera uppgiften. 
Medan möjlig att klara av är synonymt med att något är hanterbart.  
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(Förutsättningar för användarvänlig kontrasters mot samtidig generalisering av 
möjlig att klara av samt hanterbar som synonyma begrepp. Variation i förutsätt-
ningar och synonyma begrepp sker samtidigt. En fusion erbjuds). 
Elev: Ok, som att det är en förutsättning att jag måste gå på lektionerna för att få 
betyg?                       
(Elev visar att hen erfarit variation i synonym och förutsättningar för att begrepp 
ska upplevas och därmed inre och yttre strukturella aspekter) 
Lärare: Ja, det skulle det kunna vara. Men betyg är inte en synonym till att ”gå på 
lektioner”. 
 

Utifrån resonemangen i helklasserna erfor vi lärare hur de elever som kom till tals hade 

kommit fram till sina val. I helklassdiskussioner blev vi varse att förutsättningar för be-

grepp och synonyma begrepp förväxlades med varandra. 

7.1.3 Förtestets andra del 

Syftet med förtestets andra del var att kartlägga elevernas erfaranden av hela lärande-

objektet; genomföra och värdera street dance utifrån begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Kartläggningen innebar att eleverna skriftligt svarade på frågor. Ambit-

ionen med frågorna var att eleverna skulle erbjudas att tillämpa begriplighet, hanterbar-

het och meningsfullhet i relation till situationer i den första street dance-lektionen. Sva-

ren kategoriserades därefter fenomenografiskt i ett utfallsrum där hänsyn även togs till 

det som framkommit i de tidigare diskussionerna i förtestets första del.  

I förtestets andra del deltog 43 elever. Enbart de elever som genomfört den första 

street dance-lektionen kunde svara på den andra delen av förtestets frågor. De elever 

som inte hade genomfört den första street dance-lektion nummer ett saknade den upple-

velse av street dance som utvärderades i den andra delen av förtestet. Detta innebär inte 

ett problem för studiens resultat. I de kommande eftertesterna av det erfarna lärandeob-

jektet har de elever som inte deltog i den andra delen av förtestet skrivits in som en 

siffra i parentes i respektive kategori i utfallsrummet. Utfallsrummet redovisas i nästa 

avsnitt. Detta förutsatte dock att de elever som inte hade deltagit i den första street 

dance-lektionen i så fall hade deltagit i den andra street dance-lektionen. Dessa elevers 

uppvisade kunnighet av lärandeobjektet har därmed kunna beaktas i eftertesten.   

7.1.3.1  Utfallsrum 

I tabell 4 på nästa sida presenteras det utfallsrum som representerar kriterier för            

variationen av elevernas erfaranden i förtestens kartläggning. 
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Tabell 4. Utfallsrummet av 43 elevers erfaranden av lärandeobjektet i förtesten 

Kategori 1 Kategori 2 

Eleven uttrycker erfaranden av objektet 
och processen som helhet. Elevens svar 
kan relatera till en del av sammanhanget 
eller till alla delar av sammanhanget, 
men inte i relation till varandra. Svaren 
är till karaktären implicita, förgivettagna 
och saknar reflektion. Svaren uttrycker 
inte förutsättningar för begreppens inne-
börd. 

Eleven uttrycker erfaranden av objektet 
och processens delar samt samman-
hanget i sin helhet. Relationen mellan 
delar och sammanhang problematiseras.  
Elevens svar uttrycker specifika delar 
som relateras till sammanhanget eller 
tvärtom. Svaren är till karaktären expli-
cita, med andra ord reflekterande. Svaren 
uttrycker förutsättningar för begreppens 
innebörd. 

Antal svar i kategori 1 i de olika klas-
serna 

Antal svar i kategori 2 i de olika klas-
serna 

Förtest klass A, 6 förtest  

Förtest klass B, 5 förtest 

Förtest klass C, 5 förtest 

Förtest klass A, 10 förtest 

Förtest klass B, 9 förtest 

Förtest klass C, 8 förtest 

 

Elevernas erfaranden har delats in i två kategorier i tabell 4. Kartläggningen av elever-

nas erfarande av tillämpningen av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet vid ge-

nomförande och värderande av street dance, visade att elevsvaren som placerades i kate-

gori 2 uttryckte erfaranden av begreppen i relation till att genomföra och värdera street 

dance. Eleverna i kategori 2 förde resonemang om vad de hade upplevt, hur det gick till 

och varför de upplevt en situation på beskrivet sätt. Elevsvaren placerade i kategori 1 ut-

tryckte inte erfaranden i relation till sammanhanget på samma sätt. De svaren innehöll 

genomgående ett tyckande i relation till begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

De redogjorde inte för hur och varför i relation till konkreta situationer i den första 

Street dance-lektionen. Resultatet av den fenomenografiska analysen av elevsvaren 

mynnade ut i ovanstående utfallsrum innehållande två kvalitativt skilda kategorier av 

elevers erfaranden. Nedan följer ett exempel på elevsvar i förtestets andra del som pla-

cerades i utfallsrummets kategori ett. Därefter följer ett exempel på svar som placerades 

i kategori två. 

Fråga: Vad motiverade dig att genomföra dansen? 
Elevsvar: Betyg. 
Fråga: Vad påverkade din motivation negativt? 
Elevsvar: Det var inte så kul.   
Fråga: För att genomföra dansen behövde du hantera innehållet i den, hur gjorde 
du det? 
Elevsvar: Jag lyssnade så jag skulle veta vad jag skulle göra. 
Fråga: Vad hindrade dig från att genomföra dansen? 
Svar: Det var inte så kul. 
Fråga: Hur hanterade du hindren? 
Svar: Bara körde på ändå. 
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Fråga: Begrep du syftet med dansuppgiften? 
Svar: Nej 
Fråga: Beskriv hur du begripit syftet! 
Svar: (Inget svar) 
Fråga: Är det något du inte begrep med dansuppgiften? 
Svar: Nej 
 

Exempel på elevsvar i förtestets del 2 som placerades i kategori 2: 

Fråga: Vad motiverade dig att genomföra dansen? 
Elevsvar: Musiken gjorde mig motiverad. Jag tycker det är svårt att dansa utan att 
ha någon musik i bakgrunden att dansa till. Det motiverar mig också att jag dan-
sar med vänner. Det känns tråkigt att dansa själv, då får jag ingen bra motivation, 
men när jag dansar med vänner är det mycket roligare. 
Fråga: Vad påverkade din motivation negativt? 
Elevsvar: Det som påverkade min motivation negativt var när någon gav mig 
kommentarer eller tittade konstigt på mig eftersom då trodde jag att jag dansade 
fel och kanske såg konstig ut när jag dansade. När någon ger mig blickar så sjun-
ker mitt självförtroende och det kan sjunka ganska lätt. Alltså blickar och kom-
mentarer gör mig omotiverad. De får mig att känna mig dålig och sämre än andra 
Fråga: För att genomföra dansen behövde du hantera innehållet i den, hur gjorde 
du det? 
Svar: (Inget svar). 
Fråga: Vad hindrade dig från att hantera innehållet? 
Svar: Genomgångarna av dansen var ganska snabba så jag hann inte riktigt med 
att se och göra alla steg. 
Fråga: Hur hanterade du hindren? 
Svar: Jag blev inte stressad. Jag tycker att det är ganska enkelt för mig att lyssna 
på takten i musiken. Jag vet när jag ska börja dansa och vet i vilken takt jag ska 
räkna i till musiken.  
Fråga: Begriper du syftet med dansuppgiften? 
Svar: Ja 
Fråga: Beskriv hur du begripit syftet! 
Svar: Jag tror att syftet med dans är att man ska ha kul och att man ska känna ge-
menskap när man dansar med andra människor. Jag är inte bra på att dansa men 
jag tycker att det är kul att dansa med mina vänner. Det är ett bra sätt att träna på 
och samtidigt har man kul. 
Fråga: Är det något du inte begrep med dansuppgiften? 
Svar: (Inget svar). 

 

I de skriftliga svaren i den andra delen av förtestet blev det tydligt hur elever genomgå-

ende i svaren förhöll sig reflekterande eller inte reflekterande till sammanhanget street 

dance. I nästa avsnitt följer en sammanfattning av resultatet av elevers erfarenheter av 

lärandeobjektet före det att det iscensattes i undervisningen. Sammanfattningen be-skri-

ver också hur den fenomenografiska analysen ledde fram till resultatet. 
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7.2 Sammanfattning 

I detta avsnitt sammanfattas hur eleverna erfor genomförande och värderande av street 

dance utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet innan de mötte lärandeob-

jektet i en forskningslektion. 

Kartläggningen av elevernas erfarenheter av lärandeobjektet före undervisning vi-

sade att elever antingen erfor synonyma begrepp som samma sak som förutsättningar 

för begrepp, eller att de skiljde förutsättningar för begrepp från innebörden av att be-

grepp är synonyma. Kartläggningen visade också att elever antingen använde begriplig-

het, hanterbarhet och meningsfullhet för att beskriva situationer vid genomförande av 

street dance som de problematiserade och värderade, eller så använde de begreppen ore-

flekterat och det gick då inte att uppfatta om de hade erfarit förutsättningar för begrep-

pens innebörd och dess betydelse i relation till synonymer.  

I utfallsrummet innebär ”till en del av” att upplevelsen av street dance inte fokuserades 

utan elevsvaret kunde appliceras på vilket sammanhang som helst. Kriterierna för erfar-

anden i förtestets första del bygger på videoobservationer och fältanteckningar av dis-

kussioner. Den första delen av förtesten fokuserade begriplighet, hanterbarhet och me-

ningsfullhet. Eleverna visade i 1, X, 2- frågorna att de hade en ”magkänsla” för syno-

nyma begrepp. Läraren erbjöd eleverna variation i förutsättningar för begriplighet, han-

terbarhet och meningsfullt samt variation i synonyma uttryck för nämnda begrepp i den 

diskussion som den första delen av förtestet innehöll. Eleverna erbjöd också varandra 

variation av aspekter i sina resonemang. I förtestets andra del som var en skriftlig kart-

läggning av elevernas tidigare erfaranden valdes det synonyma uttrycket motivation 

istället för ursprungsbegreppet meningsfullhet i frågeställningarna då vi upplevde att 

språket då ”flöt på” bättre. Bytet av meningsfullhet till motivation i frågeställningarna 

bör inte ha påverkat elevernas erfarande eftersom att antingen hade eleven erfarit be-

greppens synonymer i samband med diskussionen i förtestens första del eller så hade 

eleven inte gjort det. Den fenomenografiska analysen genomfördes med utgångspunkt i 

fenomenografins andra ordningens perspektiv eftersom analysen är gjord av forskaren 

utifrån elevers erfaranden av ett för dem gemensamt lärandeobjekt (Wernberg, 2009).    

 De innehållsliga kategorierna i utfallsrummen skildes åt utifrån kvalitativa likheter 

och skillnader i beskrivningarna av lärandeobjektet och kan härledas ur varandra 

(Kroksmark, 2007). Vid analys av svaren uppmärksammades innehållsliga aspekter av 

Street dance-lektionen som elever fokuserat på i relation till begreppen begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Den innehållsliga variationen av ”vad” krävdes för att 

kunna uttrycka ”hur” och ”varför” eleven i fråga förhöll sig till innehållet på ett visst 

sätt. ”Vad” fanns alltigenom med som svar i båda kategorierna. ”Hur” och ”varför” 

fanns genomgående med i kategori 2 men enbart tillfälligt och ytligt i de beskrivningar 

som placerades i kategori 1. Den första kategorins elevsvar tolkas som att innehållet tas 
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för givet.  Den andra kategorins elevsvar problematiserar innehållet. Elever visade i för-

testets andra del att när de svarade på frågorna erfor de delar av lärandeobjektet. Elevers 

erfarande av detsamma kan tolkas som en konsekvens av att de genom frågeställning-

arna i förtestet, erbjöds erfara fenomen i street dancekontexten och reflekterade över 

dess innebörd i relation till begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
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8. Kritiska aspekter 

Kapitlet svarar på studiens andra frågeställning: 

 

– Vilka aspekter är kritiska för elevers kunnande i att genomföra och värdera street 

dance utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet?   

 

Empirin som ligger till grund för analysen av är de videoobservationer som gjordes av 

förtestens diskussioner, där eleverna erbjöds variation i förutsättningar samt synonymer 

för begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Det är också de kvalitativa skillnader 

som skiljde utfallsrummets kategori ett från kategori två. Ytterligare empiri för de kri-

tiska aspekterna utgjordes av hur vi lärare erfor att det skriftliga förtestets frågeformule-

ringar möjliggjorde vissa svar men uteslöt andra.  

Den fenomenografiska analysen av det erfarna lärandeobjektet i A-och B-klassernas 

Learning study-cykler möjliggjorde senare urskiljandet av ytterligare en kritisk aspekt. 

Den kritiska aspekten iscensattes sedan i C-klassens forskningslektion.  

De två kategorierna i förtestets utfallsrum representerar var för sig en samlad variat-

ion av kunnighet, som kvalitativt skiljer sig åt. De fenomen som framstod som skillna-

der mellan kategorierna i utfallsrummet och samtidigt var avgörande för elevers erfa-

rande av lärandeobjektet, identifierades som kritiska aspekter. Det som urskildes som 

centralt för elevers kunnighet var att erfara variation i situationer i street dance för upp-

levelse av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet samt att eleverna behövde er-

fara variation i begreppens innebörd inom street dancekontexten. Två kritiska aspekter 

identifierades. Nedan följer den första kritiska aspekten: 

 

– Erfara begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i street dance.  

 

Den andra kritiska aspekten hölls oreflekterat invariant i förtestets andra del, utifrån de 

frågor som hade ställts till eleverna. Aspekten identifierades genom variationen i kvali-

tativ kunnighet i elevsvaren i den andra kategorin av utfallsrummet. Eleverna vars svar 

hade placerats i den första kategorin i utfallsrummet behövde erbjudas möjlighet att ur-

skilja variation i begreppen i relation till sammanhanget street dance. Förvisso hade ele-

verna erbjudits variation i den andra kritiska aspekten under den första delen av fört-

estet, men det gick inte genom videoobservationen av förtestets första del att identifiera 
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i vilken utsträckning den hade erfarits. Relationen mellan street dance och elevers vari-

ation av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet hade inte heller varit fokus i för-

testets diskussion. Fokus hade då varit på begreppen i relation till elevernas egenhändigt 

valda situationer. Den andra kritiska aspekten som identifierades var: 

 

– Erfara olika former av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i olika  

situationer i street dance. 

 

Med utgångspunkt i de kritiska aspekterna planerades och iscensattes forskningslektion-

erna i A- och B- klasserna.  

8.1 En ny kritisk aspekt 

I samband med analysens första fas efter B-klassens genomförda eftertest identifiera-des 

en kritisk aspekt som hållits invariant i A- och B-klassernas forskningslektioner. Denna 

tredje kritiska aspekt urskildes vid utvärdering av erbjudandet av variation av kritiska 

aspekter i forskningslektionerna i klasserna A- och B. Vi erfor att eleverna i större ut-

sträckning behövde erbjudas att urskilja variation i det psykososociala samspelets roll 

för att kunna genomföra och värdera street dance inom ramen för lärandeobjektet. En 

elev i B-klassen hade i forskningslektionen redogjort för hur hens dansgrupp hade hjälpt 

varandra att övervinna hinder med danssteg och takt. Det blev ögonöppnaren till den 

tredje kritiska aspekten. Många elever i A- respektive B-klassen hade förvisso uttryckt 

variation avseende begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som reaktioner på situ-

ationer i form av lektionsinnehåll, lärares och elevers handlingar. Observera skillnaden i 

att ha reflekterat över sina handlingar som konsekvenser av innehåll eller andra indivi-

ders förehavanden, jämfört med reflektioner av sina och andras samtida interaktioner 

med innehåll och handlingar. I den iakttagelsen fann vi en tredje kritisk aspekt före 

iscensättandet av C-klassens forskningslektion: 

 

– I street dance erfara egna handlingar och erfaranden av begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet i relation till andra individers samtida handlingar av begriplig-

het, hanterbarhet och meningsfullhet. 
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8.2 Reflektioner över de kritiska aspekterna   

 

De kritiska aspekterna som identifierades gjorde att kunnandet som skulle utvecklas i 

stor utsträckning kom att handla om ordförståelse och innebörd av begrepp samt att föra 

resonemang om begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i relation till street dance.  

Street dance introducerades inte som ett fenomen skilt från ett sammanhang, utan som 

en fysisk aktivitet till musik i skolans undervisning i Idrott och hälsa. Upplevelser av si-

tuationer i street dance erfarna genom begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

kom därför att genomgående involvera relationer till andra individer. De kritiska 

aspekterna var didaktiskt kongruenta till det kunskapskrav som relaterar till den för-

måga lärandeobjektet tog avstamp i. Här följer ett utdrag av kunskapskravets kriterier; 

… att kunna samtala om egna upplevelser… och föra underbyggda resonemang 
om hur aktiviteterna… kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. (Skolver-
ket, 2011, s. 60).  

 

I lärardiskussionerna kring de kritiska aspekterna erfor vi att eleverna gärna frågade oss 

lärare under förtesten, ”är det här ett rätt svar, tänker jag rätt?” Eleverna ville då och då 

ha bekräftelse för rätta svar snarare än att lära sig använda och förstå begrepp. Kunnig-

heten som efterfrågades av oss lärare bestod i att elever skulle visa förståelse för begrep-

pen genom att tillämpa dem i genomförande och värderande av street dance. Det blev 

därför viktigt för oss att eleverna i forskningslektionerna skulle erbjudas variation i 

olika svar och situationer i street dance samt variation i tillämpning av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. 

Den tredje kritiska aspekten var oidentifierad i de två första forskningslektionerna. 

Utifrån missnöje hos oss lärare över hur få elever som differentierade sitt erfarande mel-

lan för- och eftertest i A- respektive B-klassen analyserades och diskuterades det erfarna 

lärandeobjektet mer i detalj och vi kom fram till att eleverna behövde erbjudas variation 

i varandras samtida erfaranden av en samtidigt upplevt situation. Syftet var att erbjuda 

eleverna möjlighet att urskilja variation i de två tidigare kritiska aspekterna genom den 

tredje kritiska aspekten och därmed ett mer erfara ett mer kvalitativt kunnande. 

De tre kritiska aspekterna kan betraktas utifrån en progression. Innebörden av den 

första kritiska aspekten är att för elevens egen del erfara begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet i sammanhanget street dance. Den andra kritiska aspekten innebär att er-

fara andra individers begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet till situationer i sam-

manhanget street dance. Den tredje kritiska aspekten handlar om att samtidigt erfara de 

två första kritiska aspekterna. 
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9. Forskningslektionerna i klasserna A och B  

I föreliggande kapitel presenteras resultaten av forskningslektionerna i klass A och B. 

Kapitlet behandlar hur vi iscensatte de kritiska aspekterna i undervisning och varierade 

dem.  Jag utvärderar avslutningsvis vad eleverna gav uttryck för att de erfarit av läran-

deobjektet i eftertesten. Elevernas resultat på eftertesten jämfördes med undervisningens 

behandling av de kritiska aspekterna. Bakgrunden till att presentera klassernas A och Bs 

forskningslektioner tillsammans är att analysen av det erfarna lärandeobjektet efter 

forskningslektion 1, i A-klassen, under dess att Learning study’ n pågick inte ledde oss 

fram till något nytt förhållningssätt inför iscensättandet av B-klassens forskningslektion. 

Här kom vi istället att fokusera eftertestets utformning som avgörande för elevernas 

möjligheter och begränsningar att uttrycka det erfarna lärandeobjektet. Forskningslekt-

ionerna är centrala i kapitlet och de beskrivs med start i det intentionella lärandeobjek-

tet, det vill säga planeringen av forskningslektionerna. Därefter följer det iscensatta lä-

randeobjektet som beskriver lärandeobjektets behandling under forskningslektionerna. 

Avslutningsvis behandlas det erfarna lärandeobjektet som relaterar till vad eleverna er-

for av lärandeobjektet under forskningslektionerna.  

Kapitlet besvarar studiens tredje frågeställning utifrån klasserna As och Bs erfarande 

av lärandeobjektet: 

 

– Vad behöver elever erfara för att kunna genomföra och värdera street dance utifrån 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet? 
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9.1 Intentionellt lärandeobjekt 

De två kritiska aspekterna som hade identifierats från förtesteten skulle nu medvetet be-

handlas i undervisningen för att erbjudas eleverna att urskilja genom att skapa variation 

i dem. Forskningslektionerna i klasserna A och B kombinerades med street dance-         

lektionerna i de båda klasserna. A och B-klassens Learning study-cykel, följde ord-

ningen: 

 

1. Street dance-lektion 1 

2. Förtest  

3. Forskningslektion kombinerad med street dance-lektion 2  

4. Eftertest 

 

De kritiska aspekterna som skulle erbjudas eleverna att urskilja var: 

 

– Erfara begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i street dance.  

 

– Erfara olika former av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i olika  

     situationer i street dance.  

 

Det intentionella lärandeobjektet skulle innehålla enskilda reflektioner, pardiskussioner 

och helklassdiskussioner. Diskussionernas utgångspunkt var upplevelser av begriplig-

het, hanterbarhet och meningsfullhet i situationer från första Street dance-lektionen. Ett 

antal elevbeskrivningar av olika situationer i Street dance-lektion 1 hade valts ut från 

förtestet och utgjorde diskussionsunderlag. Eleverna skulle i par välja ut en av formule-

ringarna och i diskussioner relatera dem till något av begreppen begriplighet, hanterbar-

het eller meningsfullhet. Utgångspunkten var variationsmönstret kontrast eftersom for-

muleringarna utgick från situationer som hindrade begriplighet, hanterbarhet och me-

nings-fullhet. Formuleringarna var anonymiserade. I tabell 5 på nästa sida framgår vad 

som skulle urskiljas och hur variation skulle erbjudas i de kritiska aspekterna. Jag ger i 

tabellen exempel på hur variation skulle erbjudas eleverna i olika former av begriplighet 

i relation till olika situationer i street dance. Förlagan till tabellen är hämtad fån Nilsson 

(2014, s.89).  
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Tabell 5. Det intentionella lärandeobjektet i lektionerna 1 och 2. 

Vad ska 

urskiljas? 

Hur ska det gå 

till? 

Variation 

V=varierar 

IV=Invariant 

Situationer 
som kan 
relateras 
till förut-
sättningar 
för begrip-
lighet. 

 

Ett elevpar väljer 
för sin diskussion 
till exempel for-
muleringen ”Att 
göra dans i grupp” 
som ett hinder för 
begriplighet. 

 

Variationsmönster; kontrast: 

IV - Hinder för begriplighet i dans i grupp hålls in-

varianta. 

V - Förutsättningar för begriplighet i att göra dans 

enskilt varieras, jämförs med hinder för dans i 

grupp. 

 

IV - Förutsättningar för begriplighet i att göra dans 

i grupp hålls invarianta. 

V- Hinder för begriplighet i att göra dans enskilt 

varieras, jämförs med förutsättningar för begriplig-

het i dans i grupp. 

Syfte: Att synliggöra situationer som hindrar förut-

sättningar för begriplighet genom att jämföra be-

griplighet vid dans enskilt och dans i grupp. 

Situationer 
som kan 
relateras 
till förut-
sättningar 
för begrip-
lighet. 

. 

 

 

 

Variationsmönster; generalisering: 

IV – förutsättningar för begriplighet i dans i grupp 

och dans enskilt.                                                         

V- Situationer i att göra dans enskilt och i grupp.         

Syfte: Att synliggöra gemensamma förutsättningar 

för begriplighet i dans oavsett om dessa relaterar till 

dans enskilt eller i grupp.  

 

Tabell 5 redogör för hur det iscensatta lärandeobjeket skulle varieras så att eleverna er-

bjöds urskilja variation i begriplighet och variation i street dance situationer. Olika situ-

ationer skulle erbjudas att erfara och relateras till respektive begrepp. Eleverna skulle 

också erbjudas att urskilja att samma situation kunde innebära variation i begriplighet. 

Målet var att begreppen skulle erbjudas att urskilja i med samtidig variation i street 

dance-situationer. 

9.2 Iscensatt lärandeobjekt 

Forskningslektionerna i A respektive B-klassen inleddes med att några anonyma elev-

formuleringar från förtestet skrevs upp på tavlan i idrottshallen. Formuleringarna skulle 
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eleverna relatera till hinder för upplevelse av begriplighet, hanterbarhet och menings-

fullhet i den tidigare, genomförda Street dance-lektionen. Motivet till att ta utgångs-

punkt i det som hindrade upplevelsen av begreppen var att vi kunde kontrastera begrep-

pen till förutsättningar för upplevelse av begreppen. Utifrån förtesten hade vi urskilt att 

elevernas formuleringar av erfaranden i vissa fall mycket väl kunde relateras till samt-

liga av de tre begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, även om den en-

skilde eleven i sitt förtestsvar hade relaterat sitt erfarande till endast ett av begreppen. 

Eleverna visste inte heller vilket av de tre begreppen som exemplen hade relaterats till i 

förtesten. Likt förtestets diskussioner organiserades diskussionerna i lektionerna utifrån 

EPA-modellen. Diskussionerna avslutades med att lärarna tillsammans med eleverna i 

helklass problematiserade hur de skulle kunna använda begreppen för att öka känslorna 

av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet vid genomförandet av den andra Street 

dance-lektionen som de strax skulle genomföra. Figur 3 gestaltar det iscensatta lärande-

objektet såsom det presenterades för eleverna på tavlan i idrottshallen i forskningslekt-

ionerna för A- och B-klassen. 

Genomför och värdera street dance utifrån begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet  

1) Läs strecksatserna nedan, som är exempel på svar från förtestet där ni har formule-

rat vad som hindrar ert genomförande av det första street dance-lektion 

Läs sedan nummer 2) och 3) och gör dem! 

– Kompisar som inte följer takten 

– Att man börjar prata och leka 

– Att göra dans i grupp 

– Det finns problem utanför salens dans som jag inte kan sluta tänka på 

– Det är korta genomgångar och komplicerade rörelser som gör mig stressad 

– Eller välj en egen upplevelse som ni uppfattade som ett hinder 

2) Prata med din/ dina kompisar som är närmast (2-3) och pröva om strecksatsen kan 

relateras till hinder för begriplighet, hanterbarhet eller motivation (meningsfullhet) 

som ni upplevde vid street dance-lektion 1. 

3)Vilka möjligheter fanns i första street dance-lektionen för att klara av nämnda hin-

der?  

– Kan ni ge tips, hur gjorde ni?  

Tänk att ni kan ha nytta av dem i dagens street dance-lektion! 

 

Figur 3: Iscensatt lärandeobjekt i klass A- och B skrevs upp på tavlan i idrottshallen  

 

I de här två forskningslektionerna ställde flera elever frågan om det gick att relatera for-

muleringen till fler än ett av de tre begreppen begriplighet, hanterbarhet eller motivat-

ion. De undrade också om det fanns ett eller flera rätta svar. Lärarens svar var: ”pröva 
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och motivera för din kamrat”. Eleverna erbjöds möjlighet att urskilja variation i varand-

ras erfaranden av street dance i relation till begreppen. 

Nedan följer ett urval av dialogexempel från strecksatserna som skrevs på tavlan. Valet 

av dialogsekvenser är gjorda utifrån att läraren erbjöd elever möjlighet att uttrycka vari-

ation i de kritiska aspekterna på olika sätt. Sekvenserna bryts när ett nytt ämne påbörjas 

eller om en ny dialog med nytt innehåll inleds med ny elev. Läraren är densamma i dia-

logen. Det är olika elever som diskuterar. Kursiverad text i parantes beskriver variation i 

aspekter. 

Elev: Vi pratade om att vissa kanske lekte och gjorde annat medan andra blev 
stressade av det i gruppen, som ett hinder.  
(Generalisering i hinder genom olika sorters orsaker till hinder som till exempel 
lek och stress. Dessa utgör samtidigt kontraster till hinder det vill säga förutsätt-
ningar för något eller samtliga av begreppen begriplighet, hanterbarhet och me-
ningsfullhet). 
Elev: Jag förstod inte och därför satte jag mig först, sedan såg jag min kompis i 
en annan grupp som inte kunde stegen och skojade med honom. Sen kom läraren 
och visade igen och då gick det bättre. Men flera andra ville träna mer och göra 
det bättre. Jag var nöjd. Därför gick jag ifrån min grupp.  
(Generalisering av konsekvenser av att inte förstå, därefter generaliseras förut-
sättningar för att förstå. Dessa utgör kontraster av handlingar relaterat till för-
stå). 
 
Elev: Jag blev stressad av att vi inte höll ihop gruppen och att några av oss inte 
hade fokus på uppgiften som skulle läras när vi hade så lite tid. Det kändes inte 
bra.                                                                     
 
Lärare: Vad var begripligt här, för dig som lekte? 
Elev: Jag tänkte att det löser sig, läraren kommer att visa igen. Men jag förstod ju 
inte stegen först.  
(Generalisering av förutsättningar för begriplighet; det löser sig, läraren kom-
mer att visa igen). 
Lärare: Kan man säga att du inte klarade av dansen till en början. Den var inte 
hanterbar? 
Elev: Ja 
Lärare: Visade läraren igen? 
Elev: Ja. 
Lärare: Vad hände då? 
Elev: Jag lärde mig efter ett tag.  
(En fusion erbjuds.  Lärare och elev generaliserar förutsättningar för hanterbar-
het genom; läraren visar igen, lära sig. Samtidigt/ synkront generaliseras hanter-
barhet genom användning av den synonyma betydelsen klara av). 
 
 
 
 
 



 

 78 

Lärare: Så efter att läraren visat igen kunde du själv sedan förstå och hantera ste-
gen? 
Elev: Ja!  
(En fusion erbjuds. Läraren håller situationen invariant och generaliserar förstå 
och hantera i relation till situationen. Förstå används genom generalisering som 
en förutsättning för att hantera). 
Lärare: Tänkte du någon gång på att det när du lämnade gruppen stressade du en 
kompis?  
Elev: Nä inte då, men nu. 
 
Lärare: Du som blev stressad av att inte gruppen höll ihop. Vad var det som stres-
sade dig? 
Elev: Att det blev rörigt, alla fick sämre fokus, blev oroliga. Och vi hade inte 
mycket tid. 
Lärare: Hur hanterade du det?  
Elev: Läraren kom ju och visade igen. Sedan körde vi faktiskt och vi pratade 
också om att hjälpas åt att öva efter lektionstid. 
Lärare: Hur påverkade det din motivation, att läraren visade igen och ni kom 
överens om att hjälpas åt? 
Elev: Positivt, jag såg att det här kommer nog att bli bra.  
(En fusion erbjuds. Situationen är invariant. Innebörden i hur den stressade situ-
ationen erfars generaliseras genom variation i begrepp som beskriver situat-
ionen; rörigt, sämre fokus, oroliga. Förutsättningar för att hantera situationen 
generaliseras; läraren visade igen, vi hjälptes åt, kanske öva efter lektionstid. 
Här kontrasteras den stressade situationens aspekter mot den hanterbara situat-
ionens aspekter. Generalisering av förutsättningar för motivation). 

 
Elev: Vi pratade om att kompisar som inte följer takten kan ju göra att man inte 
förstår vad man ska göra. Man kan ju tro att de gör rätt och blir osäker på om man 
själv har förstått det man tror man har förstått. Och om man inte kan få ett snabbt 
svar på det genom att läraren visar igen, till exempel. Då tappar i alla fall jag mo-
tivationen, alltså man ser ingen mening i det man gör. Det finns inget mål. 
Lärare: Att inte följa takten, vilket eller vilka av begreppen, begriplighet, hanter-
barhet och meningsfullhet relaterar ni till det? 
Elev: Att inte begripa. 
Lärare: Varför?  
Elev: Om någon gör fel när man inte är säker själv men man bara anar att det där, 
det är inte rätt så vet man inte om man förstår eller inte. 
Lärare: Går det att koppla ihop med hanterbarhet, eller meningsfullhet? 
Elev: Ja, att inte förstå gör ju det meningslöst att fortsätta, då måste man göra nå-
got åt det. 
Lärare: Aha, hur då? 
Elev: Fråga läraren så han visar snabbt, så man hinner öva. 
Lärare: Vad gör du med ”hindret/ problemet” när du frågar läraren, försök an-
vända någon form av orden begriplighet, hanterbarbarhet och meningsfullhet? 
Elev: Ja, jag hanterar väl problemet, antar jag.  
(Fusion. Det som hindrar, att inte följa takten, hålls invariant. Förutsättningar 
för att begripa kontrasteras med motsatser, vilka är; kompisar som inte följer tak-
ten, man blir osäker. Samtidigt/ synkront innebär dessa variationer det generella 
för att inte begripa. Generalisering sker av förutsättningar för hanterbarhet, 
vilka är; snabb hjälp av läraren, hinna öva).  
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Elev: Vi pratade också om hur man kan göra för att hjälpa kompisar som inte föl-
jer takten. Vi räknade takten tillsammans. Sen visade till exempel jag som känner 
mig säker på takten stegen i takt och räknade samtidigt. Sen övade vi. De som 
kände sig osäkra stod bakom någon som kände sig säker. 
Lärare: Ok. Nu pratar du om hur ni löste problemen. 
Lärare: Vilka eller vilket av de tre begreppen begriplighet, hanterbarhet och me-
ningsfullhet relaterar ni till er lösning på att hjälpa kompisar som inte håller tak-
ten? 
Elev: För mig var det motiverande att hjälpa några kompisar så att vi alla skulle 
kunna stegen i takt. 
Elev: För mig blev det alla orden. Jag förstod. Det blev hanterbart. Och menings-
fullt då jag klarade det bättre. Jag lärde mig i alla fall så mycket jag orkade kon-
centrera mig. Det känns också bra när en kompis visade. Jag är mindre stressad då 
än när läraren visar.  
(En fusion erbjuds. Innebörden av situationen varierar med elevers erfaranden. 
Begreppen varierar också. Att elever inte hanterade takten kontrasterades mot att 
skapa förutsättningar för att hantera. Att några elever inte hanterade dansstegen 
skapade samtidig variation med att andra blev motiverade till att hjälpa, en fus-
ion. Generella aspekter för respektive begrepp varieras i de olika handlingarna 
eleverna beskriver att de utför). 
 
Elev: Det här att någon inte känner sig bekväm med att dansa i grupp beror an-
tagligen på att man är orolig att någon ska titta på en och skratta. Inte för att nå-
gon gjorde det men man kan ändå känna oro för att det ska hända. Det bästa är 
om man kan få öva på dansen i ett annat rum med en egen bestämd grupp för att 
problemet är ju att du (elev syftar på läraren) inte kan upptäcka något före någon 
skrattar. Du kanske kan ana och säga till men då är det ändå som det redan har 
hänt 
Lärare: Mm. Problematiskt och allvarligt. Jag vill säga att den situation du be-
skriver påverkar och begränsar elevers möjligheter att lära sig det de har rätt till 
samt utveckla intresse och lust för att dansa street dance. Det som du just sa 
hjälpte nog oss alla att förstå hur lite som behövs för att påverka någons möjlig-
heter till att klara av att genomföra en uppgift. Jag hoppas och tror att vi slipper 
vara oroliga för att det ska hända idag nu när du har lyft upp problemet och där-
med hanterat det, i alla fall till viss del genom att vi uppmärksammade det. 
Lärare: Kan du eller någon i gruppen koppla ihop det du just berättade till begrip-
lighet, hanterbarhet eller meningsfullhet? 
Elev: Om man är väldigt orolig över att någon ska skratta och antar att de ska 
hända så blir ju hela situationen meningslös. Då kan man ju tänka att det är be-
gripligt, logiskt att inte utsätta sig för situationen. Är man också väldigt nervös 
kommer man ju inte kunna koncentrera sig och situationen är ju inte hanterbar. 
(En fusion erbjuds. Situationen är invariant. Begreppen begriplighet, hanterbar-
het och meningsfullhet kontrasteras mot vad de inte innebär. Samtidigt, synkront 
innebär det att likheter i förutsättningar för begreppen generaliseras). 

 
Elev: Det där att jag tänker på annat. Det var jag som skrev. Det gjorde att jag 
inte förstod vad vi skulle göra när vi skulle börja. Men jag visste ju egentligen 
vad vi skulle göra, men inte hur. När jag kom igång blev idrotten som en terapi. 
Jag blev helt inne i det vi gjorde.  
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(Begriplighet varieras. Eleven erbjuder kamrater generalisering av förutsätt-
ningar i begriplighet. Synkron variation av kontrast i orsaker till att inte be-
gripa.). 
 
Lärare: Ok. Så att inte förstå kan vara att inte veta hur man ska göra. Men du sä-
ger samtidigt att du visste vad vi skulle göra.   
Elev: Ja vi hade ju idrott och vi skulle dansa  
                     
Elev: Jag tänker på att du tidigare sa att vi egentligen har dansat ganska många 
gånger och vi är bedömda mot det här kunskapskravet tidigare, så jag fattar fak-
tiskt inte varför vi gör det här? 
Lärare: Ok. Du upplever att du inte förstår avsikten med att genomföra uppgiften 
som ett hinder? 
Elev: Ja! 
Lärare: Ja det stämmer ju, men det är det här med att genomföra och värdera en 
fysisk aktivitet utifrån på begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är det 
som är fokus nu. Det tillhör kunskapskravet att kunna värdera fysisk aktiviteter 
och hur de påverkar hälsan. Och vi behöver ha en fysik aktivitet att utgå ifrån. Jag 
valde dans för att jag ville att aktiviteten skulle väcka många olika känslor hos er.                                                                                                                                 
 
Lärare: Då har vi två konkreta exempel på hur begriplighet kan användas, från en 
elev; att inte förstå hur man ska göra dansen och från en annan elev; att inte förstå 
varför man ska göra dansen.  
(Fusion erbjuds. Erbjuden kontrast i form av exempel på begriplighets motsats. 
Generalisering av aspekter i förutsättningar för begriplighet). 
 
Lärare till elev: Kan du relatera det här med att du tänkte på annat när lektionen 
började till något av de två andra begreppen, eller till både hanterbarhet och moti-
vation?  
(En fusion erbjuds. Tänkt på annat hålls invariant. Begreppen varieras. Här er-
bjuds kontrast när begreppen ställs mot varandra. Men också generalisering i re-
spektive begrepp).              
Elev: Mm. Om jag inte hade kommit igång hade jag kanske kommit efter för 
mycket och då hade jag nog tappat motivationen för jag kanske inte hade klarat 
av att komma ikapp under lektionen. Då hade jag fått öva hemma. Dansen finns 
ju på Youtube. Men det var ju kul.   
Lärare: Ok. Här beskriver du att motivationen var så stor att du hanterade det du 
skulle lära dig med mindre tid att tillgå. Du behövde komma i kapp. Du fick öva 
mer på kortare tid.  Du beskriver också ett annat sätt som du kunde hanterat dan-
sen på, tittat på Youtube om du inte hunnit. Jag tänker att om man medvetet an-
vänder begreppen begriplighet, hanterbarhet och motivation/meningsfullhet i en 
situation med krav som street dance ju är, så kan man medvetet också leta efter 
resurser som kan hjälpa en att klara av situationen. Att hantera en situation kan 
också innebära att efter man värderat situationen som obegriplig och inte me-
ningsfull, lämnar den. 
Lärare: Vad säger du? Kan du koppla ihop att du inte förstod eller kanske fortfa-
rande inte förstår varför vi gör det här, med hanterbarhet eller motivation?    
(En fusion erbjuds. Inte förstå varför, kontrasteras mot begreppen hanterbarhet 
och motivation).                                    
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Elev: Dansen var bra. Den var rolig att lära sig och det var snyggt när vi gjorde 
det ihop. Musiken var bra. Så jag blev motiverad av att klara av den och övade 
tills jag kunde. Men de här begreppen, jag fattar inte nyttan med dem.      
                     
Lärare: Syftet med begreppen är det du just gjorde, du genomförde en fysisk akti-
vitet och värderade den utifrån begreppen begriplighet, hanterbarhet och  
meningsfullhet/motivation. Vilka resurser finns det att tillgå i street dance för att 
hantera uppgiften? Du nämnde själv följande resurser; bra musik, antagligen var 
det lagom svårt för att du tyckte det var kul att lära dig och det var snyggt. När du 
sa att du först inte förstod varför vi dansade igen och senare sa att du inte förstod 
nyttan med begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet/motivation så hanterar 
du problemet genom att använda resursen ”jag ställer en fråga” för att begripa och 
kunna göra ett val i hur du ska hantera uppgiften fortsättningsvis.  
(En fusion erbjuds. Generaliseringar i förutsättningar av begriplighet, hanter-
barhet och meningsfullhet). 
 

Dialogerna ovan visar vad som varierades och vad som hölls invariant. I tabell 6 presen-

teras vilka variationsmönster som användes och vad som erbjöds att urskilja. 

Tabell 6: översikt över vad eleverna erbjöds möjlighet att urskilja. 

Vad erbjöds möjlighet att urskilja? Hur gick det till? 

Situationer som kunde relateras till hinder och förutsätt-
ningar för begriplighet. 

Kontrast  
Generalisering 
Fusion 

Situationer som kunde relateras till hinder och förutsätt-
ningar för hanterbarhet. 

Kontrast 
Generalisering 
Fusion 

Situationer som kunde relateras till hinder och förutsätt-
ningar för meningsfullhet. 

Kontrast 
Generalisering 
Fusion 

Hinder och förutsättningar för begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet i samma situation. 

Kontrast 
Generalisering 
Fusion 

Hinder och förutsättningar för begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet i olika situationer. 

Kontrast,  
Generalisering  
Fusion 

Elevers erfarande styr vilket eller vilka begrepp situationen 
eller situationer relaterades till. 

Kontrast,  
Generalisering  
Fusion 

Sammanfattningsvis erbjöds eleverna att erfara variation i de kritiska aspekterna. Förbe-

hållet är om alla elever kunde urskilja det som erbjöds att erfara genom hur variationen 

av lärandeobjektet gick till. Det erfarna lärandeobjektet kommer att ge oss svaret. 



 

 82 

9.3 Erfaret lärandeobjekt 

Det erfarna lärandeobjektet undersöktes i eftertester i klasserna A och B och jämfördes 

med den erbjudna variationen i de kritiska aspekterna i forskningslektionerna samt med 

elevernas förtester. Eleverna i A-klassen erhöll samma frågor som i förtestets andra del, 

något flera elever var kritiska då de tyckte att ”de här stora frågorna har vi ju redan sva-

rat på” i relation till den första street dance-lektionen. Vi lärare uppfattade det som att 

eleverna på grund av detta kände sig mindre angelägna att svara seriöst en gång till på 

exakt samma frågor.  Valet att behålla samma frågor i eftertestet som i förtestet i A-

klassen, grundade sig på att det skulle gå att jämföra för och eftertestet och därmed mer 

exakt kunna uttala sig om elevers erfaranden av lärandeobjektet. Utifrån anledningen att 

några elever i A-klassen uppfattade det som meningslöst att svara på samma frågor i ef-

tertestet som i förtestet formulerade vi om frågorna i B-klassens eftertest utan att det in-

nehållsligt förändrades. I det här läget mellan A-klassens forskningslektion och B-klas-

sens forskningslektion, under pågående Learning study viktades aldrig tanken om inne-

hållsligt liknande frågor på för- och eftertest mot idén om Learning study som en under-

visningsutvecklande modell (Carlgren, 2017). Eftertesten i A- respektive B-klassen 

efterfrågade härmed inte elevernas erfarna variation i den andra kritiska aspekten, vilket 

blev en lärdom inför C-klassens forskningslektion och eftertest som förändrades helt 

och hållet. Nedan återges de frågeställningar som eleverna skriftligen svarade på. 

 

A-klassens frågor på eftertestet: 

- Vad motiverade dig att genomföra dansen? 

- Vad påverkade din motivation negativt? 

- För att genomföra dansen behövde du hantera innehållet i den, hur gjorde du det? 

- Vad hindrade dig från att hantera innehållet? 

- Begrep du syftet med dansuppgiften? 

- Beskriv hur du har begripit syftet? 

- Är det något du inte begrep i dansuppgiften? 

 

B-klassens frågor på eftertestet: 

- Vilka handlingar som du genomförde vid gårdagens Street dance-lektion relaterar 

du till begreppet begriplighet? 

- Ge en kort motivering till att du relaterar ovanstående handlingar till begriplighet? 

- Vilka handlingar som du genomförde vid gårdagens danslektion relaterar du till be-

greppet hanterbarhet? 

- Ge en kort motivering till att du relaterar ovanstående handlingar till hanterbarhet? 

- Vilka handlingar som du genomförde vid gårdagens danslektion relaterar du till be-

greppet meningsfullhet? 
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- Ge en kort motivering till att du relaterar ovanstående handlingar till meningsfull-

het? 

- Är det något du ångrar att du inte gjorde under danslektionen som du tror skulle ha 

bidragit till begriplighet, hanterbarhet eller meningsfullhet? 

- Anser du att du kan påverka ditt mående i en situation genom vara medveten om 

vad som hindrar eller möjliggör begriplighet, hanterbarhet eller meningsfullhet? 

 

I tabellerna 7 och 8 jämförs utfallsrummet i förtesten med utfallsrummen i eftertesten 

för A- klassen först och därefter B-klassen. 

Tabell 7. Jämförelse av för och eftertest i A-klassen. 

Kategori 1 Kategori 2 

Eleven uttrycker erfaranden av objektet 
och processen som helhet.  
Elevens svar kan relatera till en del av 
sammanhanget eller till alla delar av sam-
manhanget, men inte i relation till 
varandra. Svaren är till karaktären impli-
cita, förgivettagna och saknar reflektion. 
Svaren uttrycker inte förutsättningar för 
begreppens innebörd. 

 

Eleven uttrycker erfaranden av objektet 
och processens delar samt samman-
hanget i sin helhet. Relationen mellan 
delar och sammanhang problematiseras.  
Elevens svar uttrycker specifika delar 
som relateras till sammanhanget eller 
tvärtom. Svaren är till karaktären expli-
cita, med andra ord reflekterande. 

Svaren uttrycker förutsättningar för be-
greppens innebörd. 

Antal svar i kategori 1 i A- klassen Antal svar i kategori 2 i A- klassen 

Klass A: 6 förtest 

Klass A: 3+(1) eftertest 

Klass A: 10 förtest 

Klass A: 13+(1) eftertest 

 

Siffran inom parentes i tabell 7 är elevsvar i klass A tillhörande de elever som genom-

fört forskningslektionen och den första street dance-lektionen men inte förtestet. Samt-

liga tio elevsvar i förtestets andra kategori återfanns även i kategori två i eftertestet. Yt-

terligare fyra elevers svar som hade genomfört forskningslektionen återfanns i kategori 

två vid eftertestet. Tre elevsvar var kvar i kategori ett och ytterligare en elevs svar, som 

hade genomfört forskningslektionen, tillkom i kategori ett. I klass A gav tre elevsvar i 

eftertestet uttryck för att de i undervisning hade urskilt den kritiska aspekten: 

 

- Erfara begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i street dance. 

 

Övriga elever i klass A hade urskilt aspekten redan i förtesten. Undantaget var den elev 

som deltagit i forskningslektionen, men inte deltagit i förtestet och vid eftertestet hade 

urskilt den första kritiska aspekten. Vid jämförelse av för och eftertest i B-klassen vi-

sade resultatet följande utfall i de två kategorierna. 
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Tabell 8. Jämförelse av för och eftertest i B-klassen. 

Kategori 1 Kategori 2 

Eleven uttrycker erfaranden av objektet 
och processen som helhet. Elevens svar 
kan relatera till en del av sammanhanget 
eller till alla delar av sammanhanget, 
men inte i relation till varandra. Svaren 
är till karaktären implicita, förgivettagna 
och saknar reflektion. Svaren uttrycker 
inte förutsättningar för begreppens inne-
börd. 

Eleven uttrycker erfaranden av objektet 
och processens delar samt samman-
hanget i sin helhet. Relationen mellan 
delar och sammanhang problematiseras.  
Elevens svar uttrycker specifika delar 
som relateras till sammanhanget eller 
tvärtom. Svaren är till karaktären expli-
cita, med andra ord reflekterande.       
Svaren uttrycker förutsättningar för be-
greppens innebörd. 

Antal svar i kategori 1 i B- klassen Antal svar i kategori 2 i B- klassen 

Klass B: 5 förtest 

Klass B: 4 eftertest 

Klass B: 9 förtest 

Klass B:10 eftertest 

 

Ett elevsvar i B-klassen som i förtestets kategori ett uppvisade kunnande motsvarande 

kategori två i eftertestet. Inget elevsvar hade bytt plats från kategori två till ett. I B-klas-

sen hade samtliga elever genomfört båda Street dance-lektionerna och förtesten. I B-

klassen visade med andra ord en elev på ett förändrat erfarande genom att i sina svar i 

eftertestet visa att hen nu hade urskilt den första kritiska aspekten. 

 I forskningslektionerna hade eleverna erbjudits möjlighet att urskilja den andra kritiska 

aspekten, som eftertestet inte efterfrågade: 

 

- Erfara olika former av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i olika situat-

ioner i street dance.  

 

Flera elever i klass A respektive B visade i diskussionerna i forskningslektionerna att de 

urskilde den andra kritiska aspekten genom att använda egna och andras erfarenheter av 

genomförande och värderande av street dance och uttrycka dessa i termer av begriplig-

het, hanterbarhet och meningsfullhet, vilket inte efterfrågades i eftertesten. Innehållet i 

forskningslektionerna var till skillnad från etftertesten tydligt fokuserat på att erbjuda 

variation i den andra kritiska aspekten. Vid analys av lektionerna har videoobservationer 

och fältanteckningar visat att i större utsträckning under lektionerna än i förtestestens 

diskussioner varierades mer stoff under betydligt mindre tidstillgång. Läraren ställde 

under lektionerna frågor som öppnade upp för variation för eleverna. Eleverna skapade i 

sina svar variation i de kritiska aspekterna. Genomgående varierades mycket stoff sam-

tidigt. Om det är mycket som varierar samtidigt begränsar det elevers förmåga att ur-

skilja det som är avsett (Runesson, 1999; Maunula et al., 2011).  Resultatet har påver-

kats av vi inte explicit har ställt frågor om den andra kritiska aspekten i eftertestet. Här 
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finns empiri som studiens utformning inte har lyckats synliggöra. Resultatet visar där-

med brister i didaktisk kongruens (se kapitel 4.3) i de två första klassernas genomfö-

rande av Learning study-cykeln.  

En möjlig kritisk aspekt som avtäcktes i analysens andra fas, efter avslutad Learning 

Study och därför inte har varierats i lektionerna, var att uttrycka sig explicit i att genom- 

föra och värderas street dance utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i re-

lation till vad, hur och varför. De elevsvar som i den fenomenografiska analysen av fört-

estet och eftertestet placerats i utfallsrummets första kategori saknar dessa kriterier och 

har inte erbjudits variation i dem. Generalisering i att uttrycka sig explicit i att genom-

föra och värdera street dance förekom däremot under forskningslektionerna i klass A- 

och B. Men innebörden av att uttrycka sig implicit kontrasterades inte och förblev inva-

riant. 

9.4 Sammanfattning 

Elever behövde erfara variation i lärandeobjektets identifierade kritiska aspekter för att 

erfara lärandeobjektet på ett så differentierat sätt som möjligt. De elever som i forsk-

ningslektioner och i eftertest urskilt de kritiska aspekterna visade också att de hade erfa-

rit lärandeobjektet mer nyanserat än före lektionen. I etftertesten var det enbart möjligt 

för eleverna att uttrycka erfarande av den första kritiska aspekten, eftersom vi inte efter-

frågat reflektion av den andra kritiska aspekten som i eftertestet hölls invariant genom 

de frågor som ställdes. Analysen av forskningslektionerna visar att eleverna har erbju-

dits variation i de båda kritiska aspekterna: 

 

– Erfara begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i street dance.   

 

– Erfara olika former av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i olika  

situationer i street dance.  

 

I analyserna framkom också att det ofta är eleverna som skapat variationen åt varandra 

med hjälp av lärarens frågor som kunde erfaras på olika sätt. Eleverna fick i sina pardis-

kussioner välja begrepp att relatera olika situationer till, vilket också innebär en ökad 

samtidig variation. 

Tidigare forskning har pekat på att om det blir för mycket samtidig variation begränsar 

det elevers förmåga till urskiljning av kritiska aspekter. Resultatet visar att variation har 

skapats i de kritiska aspekterna under liten tidstillgång, cirka 20 minuter, vilket kan jäm-

föras med tiden vi förfogade över i förtestets diskussioner, cirka 50 minuter. I A- och B-

klassernas Learning study-cykler finns det brister i förtesten och eftertestens utformning 
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vilket påverkat dessa verktyg att fungera på ett optimalt sätt, det vill säga att undersöka 

vad eleverna urskilt av lärandeobjektet.  

En möjlig kritisk aspekt som avtäcktes i analysens andra fas var att uttrycka sig ex-

plicit i att genomföra och värdera street dance utifrån begriplighet, hanterbarhet och me-

ningsfullhet i relation till vad, hur och varför. Då den identifierades efter att denna Le-

arning study avslutats kunde den inte användas. Däremot identifierades i analysens 

första fas efter B-klassens forskningslektion en tredje kritisk aspekt utifrån hur en av 

eleverna uttryckt sina upplevelser av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i in-

teraktion med andra elevers samtida upplevelser och handlingar. Den kritiska aspekten 

iscensattes sedan i C-klassens forskningslektion.  

 



 

 87 

10. Forskningslektionen i C- klassen  

Kapitlet beskriver hur de kritiska aspekterna blir till intentionellt, iscensatt och erfaret 

lärandeobjekt i C-klassens forskningslektion. Studiens tredje frågeställning besvaras i i 

relation till C-klassen:  

 

– Vad behöver elever erfara för att kunna genomföra och värdera street dance utifrån 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet?  

 

Utifrån det vi hade sett i analysen av elevernas erfarna lärandeobjekt i klasserna A- och 

B, hade vi inte lyckats erbjuda eleverna att urskilja ett differentierat lärandeobjektet i 

tillräckligt stor utsträckning. I analysens första fas i samband med lärardiskussioner om 

erbjudande av variation i kritiska aspekter i A-och B-klassernas iscensatta och erfarna 

lärandeobjekt, identifierade vi också en ny kritisk aspekt. Det innebar att tre kritiska 

aspekter skulle iscensättas i C-klassens forskningslektion. Vi beslutade också att sepa-

rera den andra street dance-lektionen från C-klassens forskningslektion. Formen för det 

iscensatta lärandeobjektet kom därför att se annorlunda ut i C-klassen jämfört med 

forskningslektionerna i klasserna A och B. Likaså gjordes eftertestet om för att uppnå 

didaktisk kongruens. Förtestet hade de tre klasserna genomfört samtidigt, vilket besk-

revs i kapitel 7. C-klassens Learning study-cykel följde följande ordning: 

 

1. Street dance-lektion 1 

2. Förtest  

3. Street dance-lektion 2 

4. Forskningslektion (intentionellt, iscensatt och erfaret lärandeobjekt) 

5. Eftertest 
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10.1 Intentionellt lärandeobjekt 

Det intentionella lärandeobjektet i C-klassen skulle erbjuda eleverna variation i de tre 

kritiska aspekterna: 

 

– Erfara begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i street dance. 

 

– Erfara olika former av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i olika situat- 

  ioner i street dance. 

 

– I street dance erfara egna handlingar och erfaranden av begriplighet, hanterbarhet     

  och meningsfullhet i relation till andra individers samtida handlingar av begriplig- 

  het, hanterbarhet och meningsfullhet. 

 

Med utgångspunkt i de kritiska aspekterna gjordes ett lektionsmaterial till forsknings-

lektionen i Power Point. Eleverna erhöll presentationen som handouts samtidigt som 

presentationen visades på projektor.  Forskningslektionen ägde rum efter klassens andra 

street dance-lektion. Precis som i föregående forskningslektioner och i förtestet använ-

des EPA-modellen för diskussioner, men med den förändringen att nu initierar läraren 

diskussionen i helklass, eleverna funderar sedan enskilt för att därefter diskutera i par 

och slutligen lyfts diskussionerna fram i helklass. Det blev snarare ett AEPA-förhål-

lande, det vill säga alla, enskilt, par, alla. I C-klassens forskningslektion ändrade vi an-

vändandet av förutsättningar för begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet till resur-

ser för respektive begrepp. Det innebar att eleverna fick ett nytt begrepp att förhålla sig 

till. I tabell 9 på nästa sida beskrivs hur variation skulle skapas i de kritiska aspekterna 

under forskningslektionen. 
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Tabell 9: Det intentionella lärandeobjektet i C-klassens forskningslektion. 

Vad ska urskiljas? Hur ska det gå till? Variation 

V=Varieras 

IV=Invariant 

Begreppet resurs 

Situationer som kan rela-
teras till resurser för be-
griplighet. 

Situationer som kan rela-
teras till resurser för han-
terbarhet. 

Situationer som kan rela-
teras till resurser för me-
ningsfullhet. 

Olika former av begrip-
lighet i en situation. 

Olika former av hanter-
barhet i en situation. 

Olika former av me-
ningsfullhet i en situat-
ion. 

Relationen mellan indivi-
ders samtida handlingar 
och upplevelsen av be-
griplighet, hanterbarhet 
och meningsfullhet. 

Skapa variation i de kritiska 
aspekterna genom det bild- 
stöd Power Point-presentat-
ionen erbjuder och diskutera 
dessa. 

Jag ger här ett exempel med 
resurser för begriplighet: 

En situation som har avsak-
nad på resurser för begriplig-
het kontrasteras mot en situ-
ation som har tillgång till re-
surser för begriplighet. 

Olika former av resurser för 
begriplighet generaliseras i 
en och samma situation. 

En resurs generaliseras för 
begriplighet och situationer 
varieras 

 

 

 

 

Variationsmönster; kontrast 

IV - resurser för begriplighet 
i en situation. 

V - avsaknad av resurser för 
begriplighet i en situation 

Variationsmönster; genera-
lisering 

IV- Situationen 

V- genom olika former av 
resurser för begriplighet  

IV- En form av resurs för 
begriplighet hålls invariant. 

V- Situationer varierar 

Variationsmönster; Fusion: 

Målet är att eleverna ska 
kunna erfara samtidig variat-
ion i ovanstående i en fus-
ion. Det innebär att erfara re-
surser för begriplighet som 
en ny helhet, än den de erfor 
innan variationen erbjöds 
dem i undervisningen. 

 

. 

 

 

I tabell 9 har begreppet resurs använts i relation till begriplighet för att exemplifiera hur 

variationen skulle iscensättas. 
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10.2 Iscensatt lärandeobjekt 

När forskningslektionen började presenterades först lärandeobjektet på 

Whiteboardtavlan. Vi befann oss nu i ett vanligt klassrum. Varje elev hade en handout 

av Power Point- presentationen liggandes med texten nedåt mot bänken på sin plats. När 

de vände på den var förstasidans ordföljd till viss del omkastad. Syftet var att få igång 

en diskussion om begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Det iscensatta lärandet 

presenterades utifrån bilderna i den Power Point handout eleverna erhöll. Bilderna be-

handlas i kapitlet, liksom de gjorde i forskningslektionen, en i taget. Efter varje bild 

återges i texten ett urval av den diskussion som följde på respektive bild under forsk-

ningslektionen. I direkt anslutning till diskussionen görs en reflektion i kursiverad text 

över vad tillämpningen av variationsteorin erbjöd eleverna att erfara i diskussionen om 

bilden. Precis som i A- och B- klassernas lektioner kan eleven som uttalar sig vara 

samma elev ibland, ibland olika elever. En lärare undervisade, men även den lärare som 

genomförde videoobservationen diskuterade med eleverna i den här forskningslekt-

ionen. Figur 4 visar den första bilden i Power Point-presentationen.  

 

Figur 4. Första sidan av Power Point-presentationen innehållande meningen med de omkastade 

orden. 

 

Orden i underrubriken är till viss del omkastade, vilket var syftet. 

Lärare: Är det något som stör dig på den där sidan? 
Elev: Det är felstavat. Det förstår jag ju. Så där skriver man ju inte. Det blir hack-
igt. 
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Eleven använde spontant ordet förstår. Det uppfattade inte läraren.  

Lärare: Hur hanterar ni meningen med de omkastade orden, vill någon beskriva? 
Elev: Jag kastar om orden. Så att jag ska förstå. 
Lärare: Hm. Du har alltså en resurs, med andra ord en tillgång som består av att 
kunna läsa på svenska, som du använde för att hantera meningen, göra den be-
griplig samt meningsfull. Om det hade varit ett språk som du inte förstod så bra, 
franska kanske, så hade du kanske inte hanterat problemet.    
(Läraren ger ett exempel på vad resurs kan vara; ett språk man kan och kontras-
terar det mot något som inte är en resurs, ett språk man inte kan, som franska. 
Resurs varieras samtidigt med begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i en 
fusion. Resurs generaliseras med begreppet tillgång. Variationsmönstret kontrast 
används för att erbjuda urskiljning av resurs för hanterbarhet i relation till situ-
ationer som inte var hanterbara. Variationsmönstret fusion, erbjuder samtidig 
variation i resurs och hanterbarhet). 

 

Den skrivna meningen med de omkastade orden syftade till att eleverna inte skulle be-

gripa. Men att de genom den språkliga resursen, kunnighet i svenska skulle erbjudas er-

fara begriplighet genom användandet av en resurs. Eleverna klarade av det som vid en 

första anblick var till synes obegripligt, meningen med de omkastade orden, genom att 

de hade tillgång till en resurs. Eleverna fick därefter i par utforska begreppen begriplig-

het, hanterbarhet och meningsfullhet i relation till meningen.                                           

(En fusion erbjöds i parövningen genom samtidig variation i kontrast av resurs för be-

griplighet, hanterbarhet, meningsfullhet. Generalisering erbjöds i resurs för begriplig-

het, hanterbarhet och meningsfullhet). 

 

Nästa uppgift för eleverna var att läsa igenom den andra sidan på Power Point-pre-

sentationen, som figur 5 visar. 

 
Figur 5. Innebörden av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet presenteras i relation till 

street dance kontexten. 
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Läraren tog hjälp av en elev som läste det som står i vänstra spalten om begriplighet.  

Läraren beskrev muntligt elevers exempel på situationer av begriplighet de hade erfarit i 

den första Street dance-lektionen och uttryckt i förtestets andra del, till exempel att man 

begripit syftet med street dance som att ”Sabina ska göra en studie”. Någon annan hade 

tolkat syftet som att vi ska ”lära oss koordinera armar och ben’” och en tredje elev har 

begripit syftet som att vi ska ”genomföra en dans tillsammans”. 

(I elevexemplen erbjuds generalisering i begriplighet). 

 

Läraren varierade sedan begriplighet genom att erbjuda kontraster av begriplighet 

och därefter generalisering av begriplighet genom tillämpning av hög- eller låg grad av 

begriplighet. 

Lärare: Om någon låg på golvet i klassrummet så skulle begripligheten av under-
visningen kanske bli låg i dubbel bemärkelse, då undervisningen pågår lite högre 
upp i rummet och därför kan man rimligtvis inte förvänta sig att ha hög begrip-
lighet av det som pågår däruppe, när man själv befinner sig så lågt och kanske 
varken ser eller hör vad som pågår.  
(Kontrast i begreppet begriplighet genom låg och hög begriplighet, samt till att 
förstå och inte förstå. Generalisering i form av olika ”grader” av begriplighet). 
 
Lärare: Om du till exempel inte har läst på läxan som du har förhör på kan du inte 
förvänta dig att kunna den så bra som om du hade läst på. Du har låg förståelse 
för läxans innehåll. Men hög förståelse för situationen du har satt dig själv i       
(Kontrast i begriplighet). 
 

Därefter gick läraren över till att prata om huruvida det fanns resurser i street dance-

lektionerna som i så fall gjorde street dance hanterbart.  Exemplen som läraren tog upp 

var de som är formulerade i den mittersta rutan i figur 5 på föregående sida; kompisar, 

lärare, tidigare danserfarenhet.  

(Generalisering avseende resurs. Läraren erbjuder eleverna en variation i olika former 

av resurser i street dance-lektionerna. Resurs och hanterbarhet varieras samtidigt). 

 

När läraren tog upp begreppet meningsfullhet i relation till figur 6, på nästa sida, be-

handlades inte några konkreta situationer att relatera begreppet till. Och efterfrågar det 

inte heller. Läraren beskrev meningsfullhet som att något är engagerande, intresseväck-

ande. De faktorer i ett sammanhang som får dig motiverad i en situation.                                        

(Läraren varken erbjuder eller efterfrågar elevexempel på meningsfullhet eller dess 

motsats). 
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Figur 6. Variationsmönstret fusion erbjuds. 

 

Figur 6 innebär en fusion av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i relation till 

de två street dance-lektionerna. Eleverna fick i uppgift att titta på bilden, läsa det som 

stod i syfte att de skulle kunna använda bilden som stöd till sitt analyserande av efterföl-

jande bild, figur 7.  

 

Figur 7. Anders, Daniel och Sabina gestaltar en situation i street dance.   
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  Eleverna fick i uppgift att diskutera personerna på bildens (figur 7) upplevelse av be-

griplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i street dance-lektionen. På vilket sätt ut-

gjorde de resurser eller ej för varandra i begriplighet, hanterbarhet eller meningsfullhet i 

situationen på bilden? Här beslutade lärarna som var i klassrummet att eleverna skulle 

erhålla en del av eftertsestet (se figur 8) som stödstruktur för sina diskussioner. Syftet 

med det var att eleverna skulle få ett bildstöd för de frågor de skulle diskutera i relation 

till figur 7. Dock skulle eleverna nu utgå ifrån Anders, Sabina och Daniel istället för att 

utgå från sig själva som efterfrågades i eftertestet.  

                                               

      

Figur 8. Den del av eftertestet som istället för eftertest användes som stöd i diskussionen  

 

Nedan följer ett urval av dialoger utifrån diskussionerna om figur 7, som lyftes i hel-

klass. 

Elev: Vi började med Anders (till vänster i bild). Vi tror att han inte har förstått 
uppgiften. Då blir det inte heller meningsfullt. Därför tar han upp telefonen.  
(Eleven erbjuder generalisering i meningsfullhet genom begreppet förstå och 
kontrasterar samtidigt både inte förstå och inte meningsfullt som dess motsatser). 
          
Lärare: Skulle det kunna finnas något annat skäl till att Anders inte är delaktig i 
dansen än att han inte begriper. Att han inte förstår skulle det naturligtvis mycket 
väl kunna vara, men om det inte var så?  
Elev: Ja, det kanske inte är hanterbart för honom.  
Lärare: Och hur hanterar han situationen på bilden?       
Elev: Gör någonting annat, tar fram telefonen.                                                
(Street dance är inte hanterbart och kontrasteras mot hur situationen hanteras: 
Anders tar upp telefonen). 
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Elev: Han är ointresserad. 
Lärare. Varför skulle han vara ointresserad förutom att han inte begriper? 
Elev: Det kanske inte är hans grej att dansa. Han kanske känner sig löjlig. Det är 
meningslöst att göra något som man känner sig fånig när man gör, om det inte är 
meningen att man ska vara fånig liksom. I street dance ska man känna sig cool.    
( Kontrast i meningsfullhet, generalisering avseende uteblivna resurser för for-
mer av meningslöshet; känna sig löjlig och fånig, när syftet är att känna sig 
cool). 
Lärare: Ja, ok, eller så är detta alldeles för lätt för honom, kanske. Det blir ingen 
utmaning. Han behöver inte öva. Han kan redan. Därför är uppgiften inte motive-
rande. Det kan också vara så att Sabina och Daniel är ointressanta att samarbeta 
med, eller kanske inte så justa.  
(Generalisering i ”inte motiverande”).  
 
Elev: Daniel verkar ha förstått och han verkar kunna hantera det. Men vi tror att 
det påverkar Daniels meningsfullhet att varken Anders eller Sabina dansar. Det är 
något som gör att det inte är hanterbart för Sabina, av någon anledning. Hon kan 
tycka att det känns pinsamt.  Kanske påverkas hon av Anders telefon, kanske av 
Daniels överentusiasm.   
Lärare: Det du är inne på nu är ju att det du gör, hur du uppträder eller vad du ut-
trycker med ditt kroppsspråk, påverkar andra människors begriplighet, hanterbar-
het och meningsfullhet. Och att du samtidigt blir påverkad av andra människors 
handlingar och det påverkar din upplevelse av begriplighet, hanterbarhet och me-
ningsfullhet.  
(En fusion erbjuds. Eleverna erbjuds variation i tolkningar av samma situation 
som relateras till resurser för begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet be-
roende på hur individen erfar situationen. Samtidig variation i upplevelser och 
begrepp. Situationen är invariant medan tolkningarna av individernas upplevelse 
av situationen kontrasteras i begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Ele-
verna ger uttryck för att personerna på bildens upplevelser av street dancesituat-
ionen är olika. De varierar upplevelserna till alla tre begreppen begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Elever generaliserar resurser för begriplighet 
och meningsfullhet. Bilden får eleverna att utgå från sammanhanget och relatera 
personernas handlingar till varandra och beskriver dem utifrån begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. De urskiljer aspekter av helheten genom variat-
ion av begrepp och varierar begreppen till varandra i form av kontraster och ge-
neraliseringar så att nya helheter erfars i olika fusioner). 

 

Lektionen avslutades med en genomgång av det kommande eftertestet som nu enbart 

innehöll den andra delen eftersom den första delen användes under forskningslektionen. 

Läraren gick igenom eftertestet som skulle användas. Det visades på kanon i helklass. 

Före genomförandet av eftertestet skulle eleverna ha en 20-minuters rast. De kom sedan 

in i klassrummet igen och genomförde eftertesten som var upptryckta på A3-ark. Figur 

9 visar eftertestet. 
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Figur 9. Eftertestet 

 

Eleverna genomförde eftertesten skriftligt, för hand. Nedan följer ett utdrag från genom-

gången av eftertestet som avslutade lektionen innan rast och efterföljande eftertest. 

Lärare: I eftertestet ska ni vara så utförliga som möjligt i era svar genom att tänka 
på ”Vad gjorde jag som kunde vara en resurs eller tillgång för de andra i street 
dance?” Var det så att du kanske inte var en resurs utan gjorde saker som du tror 
påverkade kamraternas möjlighet att genomföra street dance. Ni har möjlighet att 
välja situationer från båda street dance-lektionerna. Om saker och ting förändra-
des från lektion ett till lektion två vill jag verkligen att ni skriver det. Det är in-
tressant. Tänk nu också på att det inte är det moraliska rätta som efterfrågas utan 
hur du använder begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för att värdera ditt 
genomförande av street dance. Vi tar några exempel. Hur kan man utgöra en re-
surs för en kamrats förståelse, med andra ord begriplighet, för det som ska göras? 
 
Elev: Jag hade ju varit sjuk vid första danslektionen så jag kunde inte hjälpa nå-
gon. Jag tittade på och fattade ingenting. Det påverkade nog några. Jag gillar inte 
när andra tittar på mig. Men sen såg jag vilka som kunde och när de andra som 
inte kunde gjorde rätt, såg jag det och peppade och sa till dem ”det är rätt”, så då 
påverkade jag deras motivation, kanske.            
 
Elev: Vi bidrog till begriplighet genom att vi förklarade för varandra och diskute-
rade det vi tyckte var svårt och visade varandra stegen.                
 
Lärare: Bra. När ni nu ska svara på frågorna i eftertestet och eventuellt kommer 
av er, tänk på bilden med Sabina, Daniel och Anders. Utgå från någon av oss. 
Vem kan utgöra en resurs för vem där och vem är det inte, i relation till begriplig-
het, hanterbarhet eller meningsfullhet? Men när du svarar i eftertestet ska du rela-
tera till något du själv upplevde, inte till bilden med oss lärare. Ok? 
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I tabell 10 har en sammanställning gjorts över vad eleverna erbjöds urskilja i C-klassens 

forskningslektion, hur det gick till och vilka variationsmönster som tillämpades.  

Tabell 10. Urskiljning, variationsmönster, synkron variation av kritiska aspekter i undervisningen. 

Vad erbjöds möjlighet att urskilja? Hur gick det till? 

Begreppet resurs Kontrast  
Generalisering 
Fusion 

Begriplighet i situationer 

Resurser för begriplighet 

Kontrast 
Generalisering 
Fusion 

Hanterbarhet i situationer 

Resurser för hanterbarhet 

Kontrast 
Generalisering 
Fusion 

Meningsfullhet i situationer. 

Resurser för hanterbarhet 

Kontrast 
Generalisering 
Fusion 

Elevers erfarande av situationen styr vilket eller vilka begrepp 
erfarandet relateras till 

Kontrast,  
Generalisering  
Fusion 

Individers samtida handlingar som resurser för begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet i en situation. 

Kontrast,  
Generalisering  
Fusion 

 

I C-klassens forskningslektion blev begreppen tillämpbara på ett samtidigt upplevt inne-

håll under samma lektion.  

10.3 Erfaret lärandeobjekt 

I och med att den andra street dance-lektionen separerades från forskningslektionen i 

klass C kunde eleverna erbjudas möjlighet att erfara större variation i lärandeobjektet. 

Drygt 40 minuter mer tid fanns att tillgå för diskussion i C-klassen, det vill säga totalt 

60 minuter. Eleverna i klass C behövde dessutom inte samtidigt fokusera på att lära sig 

begrepp för att genomföra och värdera den street dance som också skulle läras. I syfte 

att åstadkomma frågor som utvärderade de kritiska aspekterna omformades eftertestet 

för C-klassen. Vi var inte nöjda med hur vi hade behandlat elevers erfarande av street 

dance i relation till kritisk aspekt nummer två i A- och B-klassens eftertest. Nu hade vi 

dessutom ytterligare en kritisk aspekt att analysera elevers erfarande av. Med den över-

gripande frågeformuleringen i eftertestet: ”På vilka sätt var du resurs eller ej för begrip-

lighet, hanterbarhet och meningsfullhet för dina kamrater vid den första och andra street 

dance-lektionen?” var syftet att kunna relatera elevers urskiljande av samtliga kritiska 
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aspekter till vart och ett av begreppen i relation till street dance i respektive fråga. Frå-

geställningarna formulerades också utifrån att de krävde ett reflekterande svar från ele-

ven som inbegrep att eleven tydliggjorde ett ”vad” ett ”hur” och ett ”varför” i sina svar. 

Ambitionen med frågornas formuleringar var att eleverna i sina svar skulle uttrycka re-

surser eller inte existerande resurser för begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i 

situationer i street dance i relation till sig själv. Motivet var att i svaren, när eleven re-

flekterade över huruvida hen var en resurs eller ej för sitt och sina kamraters genomfö-

rande av situationer i street dance skulle resurser, eller frånvaro av resurser, för begrip-

lighet, hanterbarhet och meningsfullhet framträda. Att situationer som innebar begrip-

lighet, hanterbarhet och meningsfullhet varierar med individer skulle eleven också 

komma att reflektera över när det egna handlandet stod i fokus i relation till andras ge-

nomförande.  

Bilden på oss lärare som dansar eller inte dansar och elevernas pardiskussioner om 

bilden, som sedan fortsatte i helklass blev en avgörande faktor för elevernas förmåga att 

urskilja samtliga kritiska aspekter9 och därmed erfara lärandeobjektet. Dels erbjöds ele-

verna erfara de kritiska aspekterna i bildens sammanhang och dels kunde bilden jämfö-

ras med elevernas egna upplevelser när de dansat street dance. Begreppet resurs introdu-

cerades, varierades och användes som ett verktyg av eleverna för att problematisera ge-

nomföra och värdera street dance utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Elevernas tillämpning av resurs i kombination med hur eftertestets frågor hade formule-

rades innebar att eleverna i klass C även erbjöds möjlighet att urskilja den ”hypotetiska” 

fjärde kritiska aspekten som hade identifierats i analysens andra fas. Den löd: ”Uttrycka 

sig explicit i att genomföra och värdera street dance utifrån begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet i relation till vad, hur och varför”.  

I C-klassens efterstests övergripande frågeställning ”På vilka sätt var du en resurs för 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet eller inte eller inte för dina kamrater?” 

fanns också ett erbjudande om variation i handlingar och erfaranden av street dance i re-

lation till andra individers samtida och möjliga handlingar. Nedan följer ett urval av 

elevsvar från eftertestet för att visa exempel på hur eleverna svarat. Inom parentes står 

om eleven beskrev sig själv vara en resurs eller ej för kamrater när de dansade: 

 

 

 

                                                           
9 Erfara begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i street dance. 

 Erfara olika former av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i olika situationer i street 

dance.  

I street dance erfara egna handlingar och erfaranden av begriplighet, hanterbarhet och menings-

fullhet i relation till andra individers samtida handlingar av begriplighet, hanterbarhet och me-

ningsfullhet. 
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Begriplighet i första street dance- lektionen 

Elev 1: Jag förstod, jag förklarade för andra och visade för de som inte förstod 
(valde; var resurs). 
 
Elev 2: Jag förklarade för mina kompisar som inte förstod. Jag visade även hur 
man skulle göra, övertydligt, så det skulle bli enkelt att förstå (valde; resurs). 
 

Begriplighet i andra street dance- lektionen 

Elev 1: Jag gjorde fel många gånger som ledde till att jag inte orkade lära mig. 
Jag satte mig. Det gick över sen’ (valde; var inte resurs). 
 
Elev 2: Eftersom alla redan kunde dansen behövde jag inte förklara. Jag gjorde 
bara rörelserna tydligt så mina kamrater kunde titta på mig om de var osäkra 
(valde; resurs). 
 

Hanterbarhet i första street dance- lektionen 

Elev 3: Jag kom dit med positiv inställning. Det skulle bli kul att få lära sig en ny 
dans (valde; resurs). 
 
Elev 4: Jag förstod uppgiften. Jag kunde hantera både armar och ben i takt med 
musiken (valde; resurs). 

 

Hanterbarhet i andra street dance- lektionen 

Elev 3: Ungefär samma sak men en medlem ropade på mig för att begripa uppgif-
ten därför stegen var lite bortglömda, hon behövde lite hjälp att hänga på så jag 
visade henne (valde; resurs). 
 
Elev 4: Jag gjorde fel flera gånger. Klasskompisar undrade då om dom’ gjorde fel 
eller jag. Vi visste inte vem som gjorde rätt (valde; var inte resurs). 

 

Meningsfullhet i första street dance- lektionen 

Elev 7: Jag skojade med en person och denna blev tydligen stressad och rädd för 
att göra bort sig (valde; var inte resurs). 
 
Elev 8: Stod aldrig bredvid. Var fullt beredd och engagerad hela tiden (valde; re-
surs). 

 

Meningsfullhet i andra street dance- lektionen 

Elev 7: Jag peppade min grupp och försökte få dem att göra allting bättre och 
bättre. Jag påminde om varför vi gjorde denna uppgift (valde; resurs). 
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Elev 8: Jag höll på med min mobil ibland, vilket gjorde andra oroliga, kanske. De 
trodde kanske att jag kollade på dem och så fick de svårt att koncentrera sig 
(valde; var inte resurs). 

 

Elevsvaren i eftertestet i C-klassen analyserades precis som i de föregående klasserna 

och jämfördes med förtestet, samt sammanställdes i ett utfallsrum (se tabell 11). I fört-

estet var det enbart kritisk aspekt nummer ett som gick att urskilja utifrån hur frågorna 

var formulerade. Däremot är utfallsrummets kriterier av elevers kunnighet applicerbara 

på uttryck för kunnighet i de tre kritiska aspekterna. 

 

Tabell 11. Utfallsrum. Jämförelse av för- och eftertest i C-klassen 

Kategori 1 Kategori 2 

Eleven uttrycker erfaranden av objektet 
och processen som helhet. Elevens svar 
kan relatera till en del av sammanhanget 
eller till alla delar av sammanhanget, 
men inte i relation till varandra. Svaren 
är till karaktären implicita, förgivettagna 
och saknar reflektion. Svaren uttrycker 
inte förutsättningar för begreppens inne-
börd.                                                

Eleven uttrycker erfaranden av objektet 
och processens delar samt samman-
hanget i sin helhet. Relationen mellan 
delar och sammanhang problematiseras.  
Elevens svar uttrycker specifika delar 
som relateras till sammanhanget eller 
tvärtom. Svaren är till karaktären expli-
cita, med andra ord reflekterande. Svaren 
uttrycker förutsättningar för begreppens 
innebörd. 

Antal svar i kategori 1 i C-klassen Antal svar i kategori 2 i C-klassen 

Klass C: 5 förtest 

Klass C: (1) eftertest 

Klass C: 8 förtest 

Klass C: 13 (7) eftertest  

 

Siffran inom parentes i eftertestet är svar från elever som genomfört eftertestet och 

forskningslektionen samt minst en av de två street dance-lektionerna och som inte ge-

nomfört någon del av förtestet. De tretton elever, som genomfört förtestets båda delar, 

eftertestet och två street dance-lektionen återfanns i kategori två. Samtliga av de elever, 

vars svar i förtestet befann sig i kategori ett, fem stycken, befann sig i eftertestet i kate-

gori två. Dessutom befann sig sju svar från elever som inte hade genomfört förtestet 

men hade genomfört minst en street dance-lektion samt lektionen i kategori två. Ett 

elevsvar tillhörande en elev som inte hade genomfört förtestet men en av de två street 

dance-lektionerna samt forskningslektionen återfanns efter genomfört eftertestet i kate-

gori ett. 

I klass C erbjöd eftertestet möjlighet att urskilja samtliga tre kritiska aspekter. Märk 

att för C-klassens del utökades sammanhanget att förhålla sig till med variation i relat-

ionella handlingar, vilket var inbyggt i C-klassens eftertestsfrågor. Förutsättningar, eller 

resurser för begreppen som vi kallade det i klass C, sammankopplades därför i stor ut-

sträckning med relationella handlingar i C-klassen. 
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10.4 Sammanfattning  

Upplägget för det intentionella, iscensatta och erfarna lärandeobjektet i C-klassen visade 

sig vara didaktiskt kongruent, från förtest och forskningslektion vidare till eftertest, vil-

ket även den fenomenografiska analysen av elevernas eftertest visar. Genom att separera 

den andra street dance- lektionen från forskningslektionen erhöll eleverna mer tid till att 

erfara innehållet mer varierat. Ytterligare fyrtio minuters undervisningstid togs i anspråk 

till C-klassens forskningslektion jämfört med de två andra klasserna. Användandet av 

en bild på oss lärare i street dance-sammanhanget visade sig avgörande för elevernas 

möjligheter till erfarande av de kritiska aspekterna:  

 

- Erfara begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i street dance. 

 

- Erfara olika former av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i olika situat-

ioner i street dance.  

 

- I street dance erfara egna handlingar och erfaranden av begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet i relation till andra individers samtida handlingar av begriplig-

het, hanterbarhet och meningsfullhet. 

 

Eleverna kunde efter att de hade diskuterat bilden, relatera den till sina egna upplevelser 

av street dance. Begreppet resurs introducerades, varierades och användes som ett verk-

tyg för eleverna i forskningslektionen för att problematisera genomföra och värdera 

street dance utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begreppet resurs i 

kombination med hur eftertestets frågor formulerades innebar att eleverna även erbjöds 

urskilja den ”hypotetiska” fjärde kritiska aspekten som urskildes i analysens andra fas: 

”Uttrycka sig explicit i att genomföra och värdera street dance utifrån begriplighet, han-

terbarhet och meningsfullhet i relation till vad, hur och varför”.  

 

 



 

 102 

11. Diskussion  

I diskussionen kommer jag att förhålla mig till studiens syfte, studiens resultat och tidi-

gare forskning.  

Studiens syfte var att ta reda på hur eleverna erfor genomföra och värdera street 

dance utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet före det att de fick möta lä-

randeobjektet i undervisning och vad de därefter behövde erfara i undervisningen för att 

lära sig lärandeobjektet. 

Under rubriken Förmågan och lärandeobjektet diskuteras lärandeobjektets utform-

ning i relation till den kursplaneförmåga från vilken lärandeobjektet avgränsades. Forsk-

ningslektionerna och street dance-lektionerna diskuteras i förhållande till det eftersträ-

vade lärandet. Avsnittet Elevernas förhållningsätt till lärandeobjektet problematiserar 

hur eleverna förhöll sig till lärandeobjektet. Här avhandlas både de synsätt eleverna 

hade på lärandeobjektet och hur de erfor det kunnande de skulle utveckla. Kritiska 

aspekter tar upp de aspekter som var kritiska för elevernas lärande. Erfarenheter av hur 

de kritiska aspekterna identifierades i studien behandlas. Avsnittet Variationsmönster 

diskuterar de variationsmönster som användes, vilka mönster vi såg som särskilt gynn-

samma och vad som var problematiskt. Ett differentierat erfarande av lärandeobjektet 

diskuterar det lärande vi erfor hos eleverna. Andra perspektiv på elevernas lärande pro-

blematiserar undervisningsfenomen som inte var direkt relaterade till variation av inne-

hållet, men som ändå kan ha påverkat resultatet. Därefter följer Studiens giltighet och 

tillförlitlighet. Sist i diskussionskapitlet återfinns ett Slutord. 

11.1 Förmågan och lärandeobjektet 

Lärandeobjektet avgränsades utifrån Idrott och hälsas kursplaneförmåga ”planera, prak-

tiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på 

hälsa, rörelse och livsstil” (Skolverket, 2011, s. 51). Lärandeobjektet relaterades till 

kursplanens centrala innehåll hälsa och livsstils ”ord och begrepp för samtal av upple-

velser av fysisk aktivitet” (Skolverket, 2011, s. 53). Därefter avgränsades lärandeobjek-

tet till att genomföra och värdera street dance utifrån begriplighet, hanterbarhet och me-

ningsfullhet.   
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        Genomföra förhöll sig i studien på två sätt utifrån hur begreppet genomföra an-

vänds i kursplaneformuleringen. I klass A och B uppmanades eleverna vid den andra 

street dance-lektionen att genomföra street dance och samtidigt förhålla sig till begrip-

lighet, hanterbarhet och meningsfullhet. A-och B-klasserna hade före och i direkt an-

slutning till deras andra street dance-lektion genomfört sin forskningslektion. I C-klas-

sen uppmanades inte eleverna vid den andra street dance-lektionen att förhålla sig till 

begreppen. C-klassen genomförde istället sin forskningslektion efter sin andra street 

dance-lektion.  

I de tre klasserna värderades den första street dance-lektionen i studiens förtest uti-

från begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Alla tre klasserna värde-

rade också sin andra street dance-lektion utifrån begriplighet, hanterbarhet och menings-

fullhet. Syftet med att eleverna i de två första klasserna skulle förhålla sig till begriplig-

het, hanterbarhet och meningsfullhet vid den andra street dance-lektionen var att ele-

verna skulle vara medvetna om och kunna påverka upplevelsen av begreppen vid 

genomförandet av street dance.  Det erfarna lärandeobjektet i A- och B- klasserna vi-

sade att antalet elever som hade urskilt de kritiska aspekterna, som framträtt i förtestet, 

efter forskningslektionen och den andra dance-lektionen var i stort sett oförändrat från 

analysen av förtestet. I klass C hade alla elever utom en urskilt de kritiska aspekterna. 

Jag återkommer till elevers erfarande av lärandeobjektet under rubriken Variations-

mönster.  Lärarnas upplevelse var att eleverna i A- och B koncentrerade sig på att lära 

sig dansen och att de inte var mottagliga för att använda begreppen vid genomförandet 

av street dance. Därför beslutade vi oss inför C-klassens andra street dance-lektion för 

att eleverna skulle fokusera på sitt dansande utan att förhålla sig till begriplighet, hanter-

barhet och meningsfullhet. Därefter genomfördes sedan forskningslektionen utifrån ett 

bildstöd med utgångspunkt i street dance-lektionerna. Resultatet visar att C-klassen uti-

från deras samlade variation av erfaranden av begriplighet, hanterbarhet och menings-

fullhet i relation till street dance hade skapat sig erfaranden av begriplighet, hanterbar-

het och meningsfullhet i så hög grad att de skulle att kunna genomföra och värdera 

andra fysiska aktiviteter såsom gymnastik, styrketräning, lagbollspel, skridskoåkning, 

simning etcetera utifrån begreppen. Nu hann vi inte pröva det eftersom eleverna slutade 

grundskolan strax efter avslutad Learning study.  

 

11.2 Elevernas förhållningsätt till lärandeobjektet  

Antonovsky (1991; 2005) menar att en individs samlade hälsoresurser och levnadsvill-

kor styr hens förmåga till handlingar och påverkar hur hen hanterar livets utmaningar. I 
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studien användes begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som resurser för för-

måga till handlingar och varierades med villkor för handlingar i relation till street dance. 

I genomförd Learning study framgick att när innehållet var begripligt, hanterbart eller 

meningsfullt innebar det positiva känslor för eleverna relaterat till kunnande och delak-

tighet i sammanhanget. Utebliven begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet fram-

kallade känslor av stress, utanförskap och ifrågasättande av det egna värdet som individ. 

Avgörande för positiva eller negativa erfarenheter av begriplighet, hanterbarhet och me-

ningsfullhet var huruvida det fanns förutsättningar eller resurser10 för att begreppen 

skulle infrias. Resurser identifierades av eleverna med lärarens handledning, genom ex-

empel på vad resurser kunde innebära i sammanhanget. Eleverna uttryckte att resurser 

kunde innebära; om läraren hade tid att hjälpa till, om man litade på sina gruppkamrater, 

att kompisar tog uppgiften seriöst, att man kände sig trygg även om man gjorde fel, 

samt om man kunde hjälpas åt att lösa det som var problematiskt. Dessa iakttagelser 

stämmer överens med Brolins studie (2015), där elever uttryckte att avgörande för om 

en fysisk aktivitet var hälsofrämjande eller ej var på det sätt den bedrevs och organisera-

des. Detta gällde i den här studien både för de elever som resonerade mer fåordigt om 

upplevelsen av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och de elever som ut-

tryckte sig mer explicit. Ingen elev uttryckte i första hand begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet i relation till den vetenskapliga definitionen på fysisk aktivitet som inne-

bär aktiviteter som ökar energiförbrukningen. De sinnliga erfarenheterna var mer fram-

trädande i elevernas värderingar av genomförandet av street dance, vilket snarare ligger 

närmare den vetenskapliga definitionen av det som benämns rörelseaktivitet (Skolver-

ket, 2011b). 

Resultatet av elevernas tidigare erfarenheter av lärandeobjektet visade att eleverna 

hade svårt med tillämpningen av förutsättningar eller resurser för begriplighet, hanter-

barhet och meningsfullhets innebörder när dessa i förtestsdiskussionerna varierades mot 

synonymer. Det visade sig att eleverna behövde erbjudas möjlighet att skilja på innebör-

den av synonyma begrepp och innebörder av förutsättningar för begrepp (se vidare i fot-

notstext nedan). Förtestets diskussion blev därmed ett tillfälle för variation i förutsätt-

ningar för begrepp. Begreppsdiskussionerna i förtesten kom att bli en konkret ”aha upp-

levelse” av den fenomenografiska idén om att utgå från elevers erfaranden, när ett nytt 

undervisningsinnehåll initieras (Marton & Booth 2000; Lo, 2012). I elevernas resone-

mang om de synonyma uttrycken i relation till begreppsförutsättningar fanns rimliga be-

                                                           
10 I A- och B- klassen använde vi förutsättningar för upplevelse av begreppen skulle upplevas. 

Begreppen kan exempelvis upplevas genom att fråga om hjälp, att dela upp danssteg, att härma, 

att musiken och dansen står för vem man är, förstå syftet med uppgiften, uppleva att samman-

hanget är inkluderande och så vidare. I C-klassen bytte vi ut ordet förutsättningar mot resurs, ef-

tersom vi där problematiserade hur eleverna kunde vara resurser för varandra. 
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skrivningar, utifrån hur de beskrev sina erfarenheter. De var lika rimliga som det for-

mella lärandeobjektets förklaringar. Elevernas erfarenheter hade emellertid i vissa fall 

andra utgångspunkter än det formella lärandeobjektets (Linde, 2006). Dessa ”andra” ut-

gångspunkter skulle dock inte möjliggöra utvecklandet av ett kunnande i relation läran-

deobjektet. Eleverna behövde därmed erbjudas att erfara variation i begriplighet, hanter-

barhet och meningsfullhet. I de skriftliga förtesten var variationen i svaren tydligt pola-

riserad. Resultatet visade att eleverna antingen erfor genomföra och värdera street dance 

genom tillämpning av begreppen vad, hur och varför i relation till street dance, eller så 

använde eleverna i svaren enbart ett vad. I den fenomenografiska analysen sökte jag ef-

ter kriterier för elevernas uttryck för erfaranden av lärandeobjektet och formulerade 

dessa i beskrivande kategorier. Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet eller dess 

synonymer ”förstå, möjlig att klara av och motiverande” hade medvetet skrivits in i för-

testets frågeställningar så att vi lärare skulle vara säkra på att eleverna svarade i relation 

till begreppen i det skriftliga förtestet. Elevsvar i utfallsrummets kategori två, där svaren 

förhöll sig resonerande och problematiserande till de innehållsliga aspekterna ”vad, hur 

och varför” var uttryck för en mer kvalitativ kunnighet än svaren i kategori ett. Elevsvar 

i kategori ett var mindre differentierade i relation till lärandeobjektet och stod för en 

mindre kvalitativ kunnighet (Marton & Booth, 2000; Carlgren, 2011). Observera att frå-

gorna som ställdes i förtestet, erbjöd eleverna möjlighet att uttrycka variation avseende 

aspekter som vi lärare ville att eleverna skulle formulera sig i. Det hade många av ele-

verna. Flera elever erfor med andra ord redan i förtestet variation i begreppen relaterat 

till street dance.  

11.3 De kritiska aspekterna 

De två första kritiska aspekterna identifierades under förtestet som ett resultat av den fe-

nomenografiska analysens kategorisering av elevernas samlade variation av erfaranden 

av lärandeobjektet. Den didaktiska reflektionen i relation till de kritiska aspekterna är att 

kritiska aspekter inte enbart omfattade det som var svårt för eleverna att urskilja, utan 

även det som vi lärare genom frågeformuleringar inte erbjöd eleverna att urskilja, eller 

själva ännu inte hade urskilt. Den tredje kritiska aspekten framkom som ett resultat un-

der analysfas ett när vi identifierade hur en elev i B-klassen i forskningslektionen ut-

tryckte sin upplevelse av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i interaktion 

med andra elevers samtidiga handlingar för begriplighet, hanterbarhet och meningsfull-

het. Studiens tre identifierade kritiska aspekter var: 1) erfara begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet i street dance 2) erfara olika former av begriplighet, hanterbarhet 
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och meningsfullhet i olika situationer i street dance 3) i street dance erfara egna hand-

lingar och erfaranden av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i relation till 

andra individers samtida handlingar av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

11.4 Variationsmönster 

De kritiska aspekterna erfars när man har erfarit variation i dem.  

Den första kritiska aspekten skapade vi variation i genom att eleverna fick beskriva 

vad de erfor av begriplighet, respektive hanterbarhet och meningsfullt. Särskilt gynn-

samt tycktes det vara att hålla en situation invariant medan begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet varierades ett i taget, först genom kontrast och därefter genom gene-

ralisering. Här handlade det om att erfara förutsättningar eller resurser för ett begrepp 

och skilja dessa från ett synonymt uttryck. Samtidigt behövde eleverna erfara variation i 

det synonyma uttrycket. Om det synonyma uttryckets resurser eller förutsättningar prö-

vades och stämde överens med resurser för exempelvis meningsfullhet, så hade eleven 

erfarit meningsfullhets innebörd. Variationen av den första kritiska aspekten påbörjades 

i förtestets diskussion och fortsatte sedan i forskningslektionen. 

Den andra kritiska aspekten varierades på samma sätt som kritisk aspekt nummer ett. 

Däremot hölls relationen mellan synonymt uttryck och förutsättningar/ resurser för be-

greppen invariant. Eleverna erfor varandras variation av upplevelser av begreppen i re-

lation till street dance och erbjöds därmed urskilja variation både i begreppen och i situ-

ationer i street dance. ”Olika var rätt” om man som elev hade erfarit variation i begrep-

pen i relation till olika situationer i street dance. Även om situationerna beskrevs en i ta-

get så varierade upplevelsen av den beskrivna situationen och upplevelsen av 

begreppen. I A-och B- klasserna ”kändes” det bra med alla de olika exemplen på be-

griplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som eleverna beskrev. Resultatet visade 

dock det motsatta. Få elever hade urskilt den efterfrågade variationen.  De elever som 

hade behövt erfara variationen hade inte erfarit den genom de många exemplen.  Dessa 

elevers erfaranden var fortfarande knutna till deras tidigare erfarenheter, enligt eftertes-

ten. Det är svårt att uttala sig om det är den första eller den andra kritiska aspekten- eller 

båda, som inte är erfaren hos dessa elever eftersom inga intervjuer gjordes. I C-klassen 

varierades istället kritisk aspekt nummer ett och två i relation till ett av alla elever samti-

digt upplevt innehåll, vilket visade sig ha stor inverkan på möjligheten att kunna styra 

variationen, diskussionerna och elevers lärande av lärandeobjektet. 

I relation till A- och B-klassens iscensatta lärandeobjekt finns en del didaktiska erfa-

renheter att lyfta fram. I de elevdiskussioner som iscensattes i forskningslektionerna i 

klasserna var utgångspunkten det som eleverna i sina skriftliga förtest hade skrivit fram 
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som hinder för begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Syftet var att starta dis-

kussionen i forskningslektionerna utifrån det som hindrade upplevelse av begreppen. Vi 

ville härigenom undvika en för tidig generalisering av begrepp och situationer. Variat-

ionsteorins utgångspunkt är jämförelse mellan fenomen för att urskilja olikheter dem 

emellan, vilket innebär variation i form av kontraster. I det variationsteoretiska resone-

manget ligger idén om att det som är likt enbart urskiljs i ljuset av det som är olikt 

(Marton, 2014). Variationsmönstret generalisering hjälpte till att urskilja det unika i re-

spektive begrepp, till exempel att förstå en instruktion eller att begripa syftet med street 

dance-lektionen. Eller att begripa varför man inte begrep. 

Trots en noggrann planering av hur de kritiska aspekterna skulle iscensättas i under-

visningen, blev det svårt att begränsa elevernas utsagor till de i förväg planerade variat-

ionsmönstren i diskussionerna i A- och B-klassen. Analyserna av forskningslektionerna 

visar förvisso att eleverna erbjöds möjlighet att urskilja variation i det som var avsett.  

11.5 Ett differentierat erfarande av lärandeobjektet  

Den nya helheten av erfaranden av hälsa som eleverna erbjöds att erfara genom variat-

ion i kritiska aspekter av lärandeobjektet går att placera in i Paakkaris och Paakkaris 

(2011) tolkningar av Nutbeams (1998; 2000) bildning i hälsa, Health litteracy. Paakkari 

och Paakkaris fem begrepp för bildning i hälsa är: Teoretisk kunskap, praktisk kunskap, 

kritiskt tänkande, självmedvetenhet och medborgskap. ”Den teoretiska kunskapen” ut-

gjorde för eleverna i den här studien kunnighet av begreppen begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. ”Den praktiska kunskapen” som innebär att agera hälsofrämjande 

handlade om kunnighet i att tillämpa begreppen i street dance för egen del och för att 

hjälpa andra genom att vara medveten om hur man blir en resurs eller inte. ”Med-

borgskapet” som Paakkari och Paakkari använder för individens moraliska tankar och 

handlingar i relation till hälsa sammanfaller med den redan nämnda, praktiska kun-

skapen i studien. ”Det kritiska tänkandet” handlade om att kunna värdera betydelsen av 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i olika situationer i street dance. ”Själv-

medvetenheten” handlade om att kunna relatera sig själv och sina upplevelser till de ti-

digare nämnda fyra områdena. Inspirerad av Ahlbergs (2015) studie om elevers behov 

av att möta den goda annorlundaheten som innebär att få perspektiv på sitt eget varande 

i relation till andras varande i sociala situationer, erbjöd vi eleverna att utveckla ett kun-

nande i just detta genom att erbjuda eleverna varandras erfarenheter av street dance. 
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11.6 Andra perspektiv på undervisning och lärande  

I all forskning med utgångspunkt i Learning study är fokus på innehållets behandling 

och undervisningsutveckling. Elevers lärande eller uteblivet lärande av avsett lärande-

objekt indikerar att elever inte erbjudits nödvändig variation i lärandeobjektets kritiska 

aspekter (Lo, 2012).  Jag vill dock lyfta några andra aspekter som vi fann ha betydelse 

för elevers lärande av lärandeobjektet.  En sådan aspekt är att variation i lärandeobjektet 

inte enbart skapades i forskningslektionen utan också erbjöds genom hur frågor ställdes 

både i den första och andra delen av förtestet samt i eftertesten. 

I klasserna A och Bs forskningslektioner hämtades innehållet vi diskuterade från korta, 

skrivna formuleringar från elevernas förtest. Det innebar att alla elever inte samtidigt 

hade upplevt det vi diskuterade, eller kanske inte alls hade upplevt det. De fick istället 

föreställa sig det vi pratade om.  I C-klassen separerades den andra street dance-lekt-

ionen från forskningslektionen. Forskningslektionen i C-klassen innehöll diskussioner 

om begreppens innebörd och resurser som möjliggjorde upplevelse av begreppen. Upp-

levelserna som relaterades till begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet utgick inte 

enbart från street dance-lektionerna utan också från texterna och bilderna i det lektions-

material vi hade utarbetat. Bildstödet som materialet utgjorde hade delats ut till alla ele-

ver. Alla elever kunde därmed samtidigt förhålla sig till objektivt sett samma upplevelse 

och alla hade erfarenhet av att delta i street dance, åtminstone från en Street dance-lekt-

ion. Bildstödet möjliggjorde också att eleverna inte behövde prata om sig själv utan 

kunde prata utifrån personerna som fanns på bilderna. I C-klassen hade få elever deltagit 

i förtestet. Trots detta erfor samtliga elever utom en lärandeobjektets tre kritiska 

aspekter.  

En didaktisk reflektion vi erfor genom jämförelse av A- och B- klassernas forsk-

ningslektioner med C-klassens forskningslektion var att eleverna i klass C var behjälpta 

av en gemensam och samtidig upplevelse av lärandeobjeket för att möjliggöra erfarande 

av variation i de kritiska aspekterna. Att få elever hade deltagit i förtestet i C-klassen 

och ändå erfor lärandeobjektet talar det för att kritiska aspekter skulle kunna vara gene-

raliserbara hos elever som hör hemma i samma skolmiljö. 

En annan reflektion vi gjorde var att de flesta elever som deltog i studien hade 

svenska som modersmål. I gruppen som inte hade urskilt variation i de kritiska 

aspekterna återfanns elever som har ett annat modersmål än svenska. Dessa elever stod i 

studien antagligen inför andra kritiska aspekter än de som gavs erbjudande om variation 

i.  
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11. 6.1 Tid för samtal om upplevelser av fysisk aktivitet 

Skolinspektionens rapporter 2010 och 2012 uppger att en mycket liten del av undervis-

ningstiden i idrott och hälsa tas i anspråk till diskussioner om upplevelser och effekter 

av fysisk aktivitet. Även i genomförd Learning study togs liten tid av undervisningen i 

idrott och hälsa i anspråk till diskussioner.  

Mest tid från idrott och hälsa till diskussioner av lärandeobjektet togs från A- och B- 

klasserna. Här tilldelades 20 minuter av de totalt 100 minuter av undervisningstiden i 

idrott och hälsa som ingick i klassernas Learning study till diskussion. I C-klassen tog vi 

ingen tid från drott och hälsa till diskussion.  I stället använde vi i studien genomgående 

ämnestid från svenska och elevens val till förtester och eftertester samt till C-klassens 

forskningslektion. För att hitta tid till diskussioner inom idrott och hälsa är en väg att gå, 

att samarbeta mellan ämnen i gemensamma ämnesinnehåll som blir utvärderingsbara i 

relation till flera ämnen. Då samma eller liknande förmågor återspeglas i olika ämnen 

borde skolan kunna organiseras för att möjliggöra kollegialt samarbete mellan ämnen. 

Hur mycket än Skolinspektionen skriver att vi borde ta mer tid i anspråk till diskuss-

ioner i idrott och hälsa tar rörelse tid att organisera och iscensätta. Ofta är en lektion 45 

minuter eller 50 minuter lång. Vi behöver också rörelsens genomförande för att ha något 

att samtala om. 

 

11.7 Studiens giltighet och tillförlitlighet 

I mitt förhållningssätt till giltighet och tillförlitlighet har jag förhållit mig objektivt re-

flekterande. Kvale och Brinkman (2014, s. 292) använder objektiv reflexivitet för att be-

skriva hur forskaren reflekterar över sina bidrag till kunskapsproduktionen. Objektivitet 

innebär att forskaren strävar efter att förhålla sig medvetet till den egna subjektiviteten. 

Att vara medveten om detta och sträva efter känslighet i fråga om fördomar är det-

samma som reflexiv objektivitet. Underbyggda bedömningar görs inom hermeneutisk 

forskning på basis av de förutfattade meningar som gör ett fenomen möjligt att förstå, 

menar Kvale och Brinkman (2014).  

Wernberg (2009) använder termen trovärdighet och undviker medvetet begreppen 

giltighet och tillförlitlighet då hon menar att det inte finns endast ett rätt sätt att bedriva 

praxisnära forskning på då användaren ställs inför en mängd valmöjligheter vid genom-

förandet. En nyckel till trovärdighet menar Wernberg är att på ett så tydligt sätt som 

möjligt beskriva det man har gjort, vilket har varit min ambition i licentiatuppsatsen. 

Inbyggt i Learning study finns idén om undervisningsutveckling. Det skulle därmed 

fungera att jämföra på vilket sätt andra elevers tidigare erfarenheter av lärandeobjektet 

skiljer sig eller är generaliserbara med elevernas erfarenheter i genomförd studie. Likväl 
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skulle det gå att studera om de kritiska aspekterna i den här studien är överförbara till 

nya elevgrupper samt om det erfarna lärandeobjektet i så fall skulle överensstämma eller 

skilja sig i studierna. I en ny studie skulle målet vara ett mer kvalitativt kunskapsbidrag 

inom ramen för undervisningsutveckling genom ett förbättrat genomförande av den nya 

studien, snarare än att eftersträva så stor likhet som möjligt med den tidigare.  

Giltighet i forskningsdesignen Learning study relaterar till begreppet didaktisk kon-

gruens (Andersson, 2011) som jag genomgående har använt i studien. Didaktisk kon-

gruens innebär i relation till genomförd studie huruvida förtesten undersökte elevernas 

tidigare erfarenheter av lärandeobjeket, eller inte. Den didaktiska kongruensen svarar på 

om den fenomenografiska analysen gjordes på ett sådant sätt att analysen urskilde vari-

ationen i de kvalitativa likheter och skillnader som fanns i elevernas erfaranden av lä-

randeobjektet, eller ej. Likväl som den didaktiska kongruensen utvärderade huruvida de 

urskilda kritiska aspekterna, erbjöds eleverna att erfara variation i, samt om eftertesten 

speglade elevers lärande av lärandeobjektet. Ett mål med den praktiska tillämpningen av 

teorierna under forskningsprocessens gång var att komma så nära det önskvärda forsk-

ningsresultatet som möjligt, det vill säga att utveckla undervisningen i syfte att påverka 

elevernas lärande av lärandeobjektet (Carlgren, 2017). 

 För att objektivt reflektera över studiens validitet och reliabilitet har jag liksom Nils-

son (2014) kombinerat olika källor och metoder för insamling av empiri. I studien be-

står empirin av videofilmer från videoobservationer av förtest, lektioner och eftertest 

med tillhörande fältanteckningar samt elevers skriftliga utsagor i för- och eftertester. 

Studien har utgått från kontextuell erfarenhet som har formulerats till slutsatser genom 

användandet av fenomenografi och variationsteori vid analys av det fenomen som har 

undersökts (Kroksmark, 2007; Gratton & Jones, 2010). Studiens giltighet och tillförlit-

lighet fokuserar tillämpningen av variationsteori och fenomenografi i relation till empiri 

(Marton, 2005; Gratton & Jones, 2010). Vid videoobservationerna har kameran haft fo-

kus på läraren och hens samspel med eleverna, en och en, i mindre grupp eller i hel-

klass. Syftet var att läraren utifrån sin planering skulle erbjuda eleverna variation i det 

som identifierats som kritiskt, vilket också är det som har utvärderats i det cykliska Le-

arning study-förloppet, samt i analysens andra steg för kommande undervisning efter 

avslutad Learning study. En fördel med videoinspelningarna var, anser jag liksom Gibbs 

(2014), att de kunde ses vid upprepade tillfällen och nya avgörande händelser kunde ur-

skiljas och diskuteras. Fältanteckningarna var framförallt användbara under genomfö-

randet av studiens Learning study, när det fortfarande gick att återkalla minnesbilder ut-

ifrån dem. Videoobservationerna och elevernas skriftliga utsagor har varit mycket vär-

defulla under både analysfas 1 och 2, men i högre utsträckning i analysens andra fas, när 

empirin transkriberades.  

De olika datainsamlingsmetoderna innebär att triangulering har tillämpats. Denzin 

och Lincoln (2008, s.7) menar att triangulering inte är en metod för att uppnå validitet 
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utan att triangulering är validitet. Objektivitet menar de, kan aldrig fångas utan är alltid 

representativ (Ibid).  

 I Learning studies genomförs ibland ett fördröjt eftertest för att undersöka om den 

kunnighet eleverna uppvisade vid studiens avslutande på något sätt har förändrats över 

tid (Nilsson, 2014; Wernberg 2009). Föreliggande studie innehåller inte något fördröjt 

eftertest, eftersom eleverna lämnade skolan drygt en månad efter att denna Learning 

study var avslutad.  

Nilsson (2014) väcker frågan om kvalitativa studiers resultat kan relateras till andra 

sammanhang utanför det specifikt undersökta? – Ja, menar Larsson (2009), om forska-

ren lyfter fram det som är generaliserbart i sin studie. Runesson och Marton (2009) samt 

Kullberg (2010) har undersökt huruvida ett lärandeobjekts kritiska aspekter är överför-

bara mellan olika undervisningsgrupper och i kollegiala samtal. De förstnämnda fors-

karna har studerat kritiska aspekter av lärandeobjekt i Sverige i relation till samma lä-

randeobjekt i Hongkong samt Kullberg inom Sverige. Båda studierna visar att identifie-

rade kritiska aspekter i ett undervisningssammanhang stämde överens med kritiska 

aspekter i andra.  

Under datainsamlingsperioden diskuterade och analyserade vi lärare metoder, lekt-

ioner och resultat, vilket innebar ett kunskapsutbyte oss lärare emellan, i analysens 

första fas. Jag upplevde det dock som problematiskt att jag ingick i en forskarskola med 

tilldelad tid till att fördjupa mig i teorierna och forskningsdesignen Learning study. Vi 

kunde av den anledningen inte fortsätta den gemensamma analysen i dess andra fas. 

Detta har jag sett som ett dilemma. Jag har upplevt mig vara mer ensam än kollegial i 

mina analyser av empiri i en forskningsdesign som bygger på kollegialt lärande.   

11.8 Vidare forskning 

Jag presenterar här några idéer för vidare forskning utifrån frågor som väcktes under ar-

betet med denna studie. 

Ett förslag till vidare forskning inom ramen för Learning study och utforskat lärande-

objekt skulle kunna vara att dela upp genomförd studies lärandeobjekt i tre delar för att 

minska den samtida variationen initialt. Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

formuleras i så fall till ett lärandeobjekt som genomförs i en Learning study-cykel.  Där-

efter skulle begreppen ingå i ett lärandeobjekt tillsammans med en fysisk aktivitet. Här 

skulle genomförandet av den fysiska aktiviteten fokuseras genom begreppen. I ett sista 

och ett tredje steg skulle sedan ett lärandeobjekt formuleras utifrån att värdera den fy-

siska aktiviteten genom begreppen. Detta förslag grundar sig på en avgränsning lärande-

objektet i syfte att minska variationsrymden i forskningslektionerna så att fler elever får 

möjlighet att hantera variationen som erbjuds.   
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Ett andra förslag till vidare forskning inom ramen för Learning study och valt läran-

deobjekt skulle kunna vara att upprepa en Learning study med samma lärandeobjekt i 

sin helhet. Det kommer då att finnas en förutfattad mening om vilka de kritiska 

aspekterna kommer att vara. Frågan är då om de kritiska aspekterna tangerar varandra 

eller om det blir andra kritiska aspekter som identifieras. Dessutom kan syftet med att 

upprepa en studie med samma lärandeobjekt vara att undvika de misstag som begicks 

vid genomförandet av denna studie och på så vis kunna utveckla undervisningen ytterli-

gare. 

Det tredje förslaget till vidare forskning inom ramen för Learning study och valt lä-

randeobjekt är att iscensätta de kritiska aspekterna som urskildes ”rakt upp och ner” i 

nya elevgrupper utan att genomföra någon fenomenografisk analys av elevernas tidigare 

erfarenheter. Därefter skulle samma variation i de kritiska aspekterna skapas i de olika 

elevgrupperna.  

Det sista förslaget är att variera organisationen för hur eleverna erbjuds möjlighet att 

urskilja de kritiska aspekterna i undervisningen i syfte att studera om det finns andra 

undervisningsfenomen som påverkar lärandet, än erbjudandet av variationen i de kri-

tiska aspekterna. Variationsmönstren skulle i så fall hållas konstanta och organisationen 

variera.  Det vore också intressant att se om en annan studie skulle kunna identifiera 

huruvida den samtida, gemensamma upplevelsen av lärandeobjektet gynnar lärandet i 

jämförelse med att variation skapas genom elevers berättade upplevelser, vilket var fal-

let i den här studiens A-och B-klass. 

Slutord  

I en Learning study utforskas lärandeobjektet tillsammans med eleverna utifrån identifi-

eringen av de kritiska aspekterna. De kritiska aspekterna är centrala för elever att erfara 

variation i för att lära sig det som är avsett.  Elevers erfarande av lärandeobjektet är av-

hängigt de kritiska aspekter läraren själv har urskilt och därmed medvetet kan skapa va-

riation i. Det är en viktig reflektion för lärare eftersom det är en insikt i att undervisning 

möjliggör eller begränsar elevers utvecklande av ett kunnande.  

Lärandeobjektet behöver avgränsas så mycket som möjligt utifrån erfarenheten att ju 

större lärandeobjektet är, desto fler aspekter behöver varieras. En för stor variations-

rymd begränsar lärandet. Det förefaller dessutom som variationen i de kritiska 

aspekterna behöver utgå från en i nuet, av alla i elevgruppen, samtidig upplevd erfaren-

het.  

En Learning study utvärderar sig själv eftersom Learning study bygger på principen 

för didaktisk kongruens. När det blir ”grus i maskineriet” blir en Learning study en ek-

vation som inte går att lösa.  
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      Kritiska aspekter kan identifieras i vilken del av cykeln som helst, beroende på i vil-

ket skede de upptäcks. Syftet med ett förtest är ju dock att där försöka identifiera det 

som är kritiskt. Variation i kritiska aspekter kan erfaras av eleverna i förtest och eftertest 

likväl som i undervisning beroende på vilken variation som erbjuds eleverna.  

Vidare är en risk med Learning study att ämnesinnehållets sensmoral eller andeme-

ning förbises genom att Learning study-modellen kräver att elever och lärare förhåller 

sig teknokratiskt till innehållet. Detta gäller kanske i synnerhet när lärandeobjektet, vil-

ket är fallet i denna studie, bygger på upplevelser av fysisk aktivitet genom begrepp. Det 

var självklart att fokus framförallt hamnade på begreppsförståelsen och tillämpningen 

av densamma, vilket var den utvärderingsbara kunnigheten. Härmed lades mindre vikt 

vid elevernas faktiska innehåll i sina upplevelser.  

Mitt erfarande är att Learning study är en didaktisk modell som konkretiserar, be-

greppsliggör och synliggör relationen mellan undervisning och lärande av ett avgränsat 

innehåll. Genom att forma ett lärandeobjekt av begriplighet, hanterbarhet och menings-

fullhet i relation till upplevelsen av street dance erbjöds eleverna i genomförd studie att 

utveckla kunnande i hälsa, med andra ord. 
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Bilaga 1 - Jämförelse av elevernas kunnighet i 

för- och eftertester   

Denna bilaga innehåller klassernas erfarenheter av lärandeobjektet i förtestet i jämfö-

relse med eftertestet presenterade i utfallsrummet. 

 

Tabell 12. Jämförelse av erfarande av lärandeobjektet efter förtestet och efter eftertestet i de tre 

klasserna. 

Kategori 1 Kategori 2 

Eleven uttrycker erfaranden av objektet 
och processen som helhet. Elevens svar 
kan relatera till en del av sammanhanget 
eller till alla delar av sammanhanget, 
men inte i relation till varandra. Svaren 
är till karaktären implicita, förgivettagna 
och saknar reflektion. Svaren uttrycker 
inte förutsättningar för begreppens inne-
börd.                                                

Eleven uttrycker erfaranden av objektet 
och processens delar samt samman-
hanget i sin helhet. Relationen mellan 
delar och sammanhang problematiseras.  
Elevens svar uttrycker specifika delar 
som relateras till sammanhanget eller 
tvärtom. Svaren är till karaktären expli-
cita, med andra ord reflekterande. Svaren 
uttrycker förutsättningar för begreppens 
innebörd. 

Klass A: 6 förtest 

Klass A: 3 + (1) eftertest 

Klass A: 10 förtest 

Klass A: 13 + (1) eftertest 

Klass B: 5 förtest 

Klass B: 4 eftertest 

Klass B: 9 förtest 

Klass B: 10 eftertest 

Klass C: 5 förtest 

Klass C: (1) eftertest 

Klass C: 8 förtest 

Klass C: 13 (7) eftertest 

 

Den vänstra kolumnen, kategori 1 återspeglar en mindre kvalitativ kunnighet hos ele-

verna. Den högra kolumnen, kategori 2 återspeglar en mer kvalitativ kunnighet. 

I de tre nedersta raderna presenteras antalet elevutsagor i respektive klass hemmahö-

rande i vardera kategorin. Siffran inom parentes är antal elevutsagor i eftertestet där ele-

ven inte har genomfört förtestet.  
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Bilaga 2 - Jämförelse av de kritiska aspekternas 

behandling i undervisningen 

I bilagan jämförs de kritiska aspekternas behandling i undervisningen i de tre forskning-

ektionerna i klasserna A, B- och C. Iscensättandet av de kritiska aspekterna visualiseras 

i tabeller och diskuteras efter varje tabell. Forskningslektionerna i klass A och B presen-

teras i den vänstra kolumnen i tabell 12. C-klassens forskningslektion presenteras i den 

högra kolumnen.  

 

Tabell 13. Kritisk aspekt 1: Erfara begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i street dance  

Förtestsdiskussion (40 minuter) och 

forskningslektion (20 minuter) i A- och B-

klass  

40+20 minuter. 

Forskningslektionen genomfördes efter 

street dance- lektion 1, i samband med street 

dance-lektion 2.  

Förtestsdiskussion (40 minuter) 

och forskningslektion (20 minuter) 

i C-klass 

40+60 minuter. 

Forskningslektionen genomfördes ef-

ter street dance- lektion 1 och 2. 

Urskilja förutsättningar för begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet i relation 

till egenhändigt valda situationer samt till 

street dance. 

Urskilja förutsättningar för begriplig-

het, hanterbarhet och meningsfullhet i 

relation till egenhändigt valda situat-

ioner samt till street dance. 

Relatera förutsättningar för att begreppen 

ska infinna sig till synonyma uttryck för be-

greppen. 

Relatera förutsättningar för att be-

greppen ska infinna sig till synonyma 

uttryck för begreppen. 

 Urskilja begriplighet i relation till en 

mening med omkastade ord 

Genom anonyma elevexempel hämtade från 

förtestets andra del som uttrycker hinder för 

genomförande av street dance. Eleverna 

skulle diskutera vilket begrepp som kunde 

relateras till den beskrivna situationen. 

Genom variation i hur förutsättningar 

för begriplighet relaterade till till-

gängliga resurser i en situation. 

 

Elevexemplen skrevs upp på tavlan i idrotts-

hallen. Eleverna fick fundera en och en, där-

efter diskutera i par och sedan i helklass. Ex-

emplen lyftes i helklass. 

Hanterbarhet och meningsfullhet re-

laterades till resursen ”kunna språket” 

med bilden på meningen med omkas-

tade ord och därför begripa me-

ningen. Detta gjordes i helklass i ett 

klassrum, eleverna funderade en och 

en, sedan i par. 
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Eleverna fick i uppgift att medvetandegöra 

sig själva om hur de kunde använda begrip-

lighet, hanterbarhet och meningsfullhet i den 

andra street dance-lektionen de strax skulle 

genomföra och uppmanades till reflektion i 

relation till begreppen. 

Hanterbarhet och meningsfullhet togs 

upp i helkassdiskussion vilka resurser 

fanns för hanterbarhet och menings-

fullhet vid läsandet av meningen. 

 Diskussionerna i helklass flyttade se-

dan fokus från meningen med de om-

kastade orden till begriplighet, han-

terbarhet och meningsfullhet och re-

laterades till street dance-lektion 1 

och 2. Eleverna diskuterade sedan i 

par och diskussionen avrundades i 

helklass. 

 En Power Point fanns som bildstöd 

till alla elever och visas på storbild. 

Omväxlande pardiskussioner med 

helklassdiskussioner. 

 

Tabell 14. Kritisk aspekt 2: Erfara olika former av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i 

olika situationer i street dance.  

Forskningslektion i A- och B-klass  

20 minuter. 

Genomfördes efter street dance-lektion 

1, i samband med street dance-lektion 2. 

Forskningslektion i C-klass 

60 minuter. 

Genomfördes efter street dance-lektion 1 

och 2. 

Här användes de exempel som stod på 

tavlan i relation till elevers olika berättel-

ser och erfaranden av samma exempel. 

Här användes en bild av oss lärare från 

en situation i street dance för att disku-

tera hur olika individer erfor samma situ-

ation. 

Eleverna tänkte själv, diskuterade sedan i 

par. När samma exempel hade diskute-

rats utifrån olika erfaranden, lyftes de till 

helklassdiskussion och jämfördes. 

Diskussion i helklass, eleverna tänkte 

själv, sedan par därefter i helklass. 
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Tabell 15. Kritisk aspekt 3: I street dance erfara egna handlingar och erfaranden av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet i relation till andra individers samtida handlingar av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. 

Forskningslektion i A och B-klass  

20 minuter. 

Genomfördes efter street dance- lektion 

1, i samband med Street dance-lektion 2. 

Forskningslektion i C-klass 

60 minuter. 

Genomfördes efter street dance-lektion 1 

och 2. 

Den kritiska aspekten var inte urskild vid 

dessa lektioners genomförande. 

Variation i begreppet resurs genom kon-

trast i relation till egna handlingar i street 

dance kontexten. 

 Variation i individers sätt att agera resur-

ser genom att diskutera bilden på oss lä-

rare 

 Variation i begreppen och samtidig vari-

ation i individers agerande genom att dis-

kutera bilden på oss lärare. 
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Bilaga 3 - Schematisk bild över Learning study-

cykelns genomförande 

 

Tabell 16. De Learning study träffar som legat till grund för lärare och elever under studiens  

datainsamlingsperiod. 

Träff Vecka Dag Tid, Innehåll samt lärare och/eller klass 

1 2 7/1 on 210 min INTRODUCERAR LEARNING 

STUDY, VARIATIONSTEORI OCH 

FENOMENOGRAFI SAMT LÄRAN-

DEOBJEKTET FÖR KOLLEGA 1.  

Vi diskuterar fenomenografi och variat-

ionsteori. 

Vi diskuterar hur vald kursplaneförmåga 

ska avgränsas. 

Genomförs på studiedags tid. 

2 6 10/2 on 120 min LÄGGER UPP EN TIDSPLAN FÖR 

LEARNING STUDY-CYKELN. 

Lärarkollega 2 introduceras i den av-

gränsade förmågan. 

Vi gör ett utkast till förtest.  

Kollega 2 initieras i fenomenografi och 

variationsteori. 

Genomförs på tid för läkarkonferens.          

3 11 15/3, ti 120 min PLANERING  

Planerar förtest och eftertest. 

Genomförs på tid för lärarkonferens.          

4 11 17/3 to  120 min 

(3 x 60 

min)  

STREET DANCE- LEKTION 1. I 

KLASS A, B, C. Genomförs för respek-

tive grupps lektion i idrott och hälsa. 

5 11 18/3 fr, 

22/3 ti  

 

 

 

 

150 min 

(3 x 50 

min)  

 

 

 

FÖRTEST DEL 1. (1, X, 2 frågor och 

diskussion) 

Fredag 18/3 i klass A och C, och på en 

lektion i svenska, i klass B tisdag 22/3 på 

en lektion i vvenska. 

6 11 22/3, ti 120 min 

(3 x 40 

min) 

FÖRTEST DEL 2 

(Skriftligt svara på frågor i Googlefor-

mulär) 

genomförs på elevens val i klass A, B, C. 
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7 12 23/3 on 

 

120 min URSKILJANDE AV KRITISKA 

ASPEKTER I FÖRTEST DEL1 OCH 2.  

PLANERA FORSKNINGSLEKTION 

FÖR KLASS A. 

Genomförs på tid för lärarkonferens.          

8 14 4/4 må 60 min FORSKNINGSLEKTION 1 I KLASS A 

= ISCENSÄTTA KRITISKA 

ASPEKTER, INTEGRERAT MED 

STREET DANCE-LEKTION 2 FÖR 

KLASS A. 

Genomförs på idrott och hälsalektion. 

9 14 6/4 on  50 min EFTERTEST KLASS A. 

Skriftligt svara på frågor i Googleformu-

lär. 

Genomförs på lektion i svenska. 

 

10 14 6/4 on   120 min ANALYS AV FORSKNINGSLEKT-

ION 1 I KLASS A OCH EFTERTEST I 

KLASS A. 

Vad erbjöds eleverna urskilja och där-

med erfara i lektionen? 

Vad visar eftertestet att elever erfarit? 

Vad visar eftertestet att elever inte har 

erfarit? 

PLANERA FORSKNINGSLEKTION 2 

I KLASS B utifrån klass As erfarna lä-

randeobjekt. 

PLANERA OCH REVIDERA EFTER-

TEST FÖR KLASS B. 

Genomförs på tid för lärarkonferens.          

11 14 7/4 to 

 

120 min 

 

FORTSÄTTER MED OVANSTÅENDE 

 

12 15 11/4 må 60 min FORSKNINGSLEKTION 2 I KLASS B 

genomförs i samband med  

STREET DANCE-LEKTION 2 I 

KLASS B på idrott och hälsalektion. 

13 15 12/4, ti  

 

40 min  EFTERTEST KLASS 2. 

Skriftligt svara på frågor i Googleformu-

lär. 

Genomförs på elevens val lektion. 

14 15 13/4, on 

 

120 min ANALYS AV FORSKNINGSLEKT-

ION 2 OCH EFTERTEST I KLASS B. 

Vad erbjöds eleverna urskilja och där-

med erfara i lektionen? 

Vad visar eftertestet att elever erfarit? 

Vad visar eftertestet att elever inte har 

erfarit? 
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PLANERA FORSKNINGSLEKTION 3 

I KLASS C utifrån klass Bs erfarna lä-

randeobjekt. 

PLANERA OCH REVIDERA EFTER-

TEST FÖR KLASS C. 

Här beslutade vi att separera street 

dance- lektion 2 från forskningslektionen 

i klass C. 

15 15 13/4, to 

 

60 min STREET DANCE-LEKTION 2 GE-

NOMFÖRS i klass C på idrott och hälsa-

lektion. 

16 15 14/4, fr 60 min FORSKNINGSLEKTION 3 I KLASS C. 

Genomförs på svenska lektion. 

17 16 14/4 ti  40 min EFTERTEST KLASS C genomförs på 

svenska lektion. 

18 16 18/4 ti+ 

19/4 on 

240 min ANALYS AV LEKTION 3 I KLASS C 

OCH EFTERTEST I KLASS C. 

Vad erbjöds eleverna urskilja och där-

med erfara i lektionen? 

Vad visar eftertestet att elever erfarit? 

Vad visar eftertestet att elever inte har 

erfarit? Jämföra forskningslektioner och 

eftertester i de tre klasserna. 

Träffar  

18 

   1930 min 
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