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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilken effekt har kamratåterkopplingsmodellen har i 

samband med idrottsundervisning i jämförelse med kontrollgruppen som utövar direkta 

instruktionsmodellen. Samt vilken av inlärningsteorierna har störst effekt. Vår hypotes är att 

kamratåterkopplingsmodellen är den inlärningsteori som ger bäst effekt vid inlärning av 

elevers färdighetsförmågor i momentet basket. Momentet behandlar öga-hand motoriken i 

form av basket. 

Metod  

Ett före och efter test som innefattade 35 skott från straffkastlinjen – 4,25 m från baslinjen 

genomfördes. Deltagarna utför 5 övningskast för att därefter kasta 30 försök i 3 block (10 

försök/block). Kasten graderas via ett poängsystem och dokumenteras. Totalt var det 6 

tillfällen, ett testtillfälle innan experiment, 4 lektioner på 60 minuter/lektion där gruppen 

fördelades slumpmässigt in i två grupper med en bestämd inlärningsmetod per grupp samt ett 

testtillfälle efter avslutat experiment. Urvalet utgår från en målpopulation i årskurs 5 och 

använder sig av ett icke-slumpmässigt urval med ett bekvämlighetsurval på målpopulationen. 

I studien deltog totalt 28 elever, hälften killar (n=14) hälften tjejer (n=14). Two way repeated 

measures ANOVA utfördes för att analysera en eventuell statistisk signifikant 

interaktionsterm. Därefter granskades huvudeffekten för båda faktorerna och avslutades med 

ett post hoc test för att förstå eventuella skillnader.  

Resultat 

I studiens resultat går det att urskilja att majoriteten av testpersonerna i respektive grupp har 

förbättrat sitt totala resultat från det första testtillfället till det slutliga resultatet. Det var dock 

inte en tillräcklig förändring av resultatet för att kunna urskilja något signifikantvärde hos 

någon av grupperna. Detta då skillnaden mellan för- och eftertest för gruppen med den direkta 

instruktionsmodellen inte visade på någon signifikans (p=0,758) och detsamma gäller 

gruppen med kamratåterkoppling (p=0,598). 

Slutsats 

Enligt resultatet från denna studie går det inte att tyda vilket av de två pedagogiska 

tillvägagångssätten som är det mest effektiva för att leverera önskade lärandemål och 

färdigheter i undervisningen. I och med detta menar vi att det fortfarande saknas betydande 

mätningar som jämför olika undervisningsmetoder och strategier som lärare kan använda sig 

av för att uppnå kompetensbaserade resultat. 
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Summary 

Aim 

The purpose of the study is to investigate what effect the peer teaching model has in 

connection with sports education in comparison with the control group that exercises the 

direct instructional model And which of the learning theories has the greatest effect. Our 

hypothesis is that peer teaching is the learning theory that gives the best effect when learning 

skills abilities in basketball. The moment is about eye-hand motor skills in the form of 

basketball.  

Method 

A pre- and post test that included 35 shots from the penalty shootout - 4.25m from the 

baseline was completed. The participants perform 5 exercises tries to then throw 30 tries in 3 

blocks (10 tries / blocks). The tries were graded through a scoring system and documented. In 

total there were 6 occasions, one pre-test, 4 lessons in 60 minutes / lesson, where the group 

was randomly divided into two groups with a specific learning method per group and a post-

test. The selection is based on a target population at grade 5 and uses a non-random selection 

with a comfort selection on the target population. In the study, a total of 28 students 

participated, half boys (n = 14) as girls (n = 14). Two-way repeated measures ANOVA was 

performed to analyze any statistically significant interaction term. Thereafter, the main effect 

was examined for both factors and concluded with a post hoc test to understand any 

differences. 

Results 

The results of the study show that the majority of test subjects in each group have improved 

their overall result from the first test case to the final result. However, there was not a 

sufficient change in the result to be able to discern any significant value in any of the groups. 

This is because the difference between pre- and post-test for the group with the direct 

instruction model showed no significance (p = 0.758) and the same applies to the group with 

peer feedback (p = 0.598). 

Conclusions 

According to the results of this study, it is not clear which of the two pedagogical approaches 

is the most effective in delivering desired learning objectives and skills in teaching. By this 

we mean that there are still no significant measurements that compare different teaching 

methods and strategies that teachers can use to achieve competency-based results. 
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1. Introduktion  
1.1 Bakgrund 
De viktiga frågorna som lärare arbetar med och lägger energi på är riktade kring lärandet och 

att ge eleverna alla förutsättningar för att skapa en bra och utvecklande lärandesituation 

(Carlgren, 2011, s. 67). I flertal skolor är barngrupperna stora och några kärnfrågor kretsar då 

kring; vad är en inlärning, hur och när sker den samt hur kan vi på bästa sätt effektivisera 

lärandet?  En lärares uppdrag är brett men kärnan kring uppdraget är utveckla kunskaper och 

förmågor tillsammans med eleverna. Med det i åtanke vill lärare ge eleverna så bra 

förutsättningar som möjligt. Forskningen som kan bedrivas i skolan är exempelvis studier av 

den språkliga interaktionen, dessa syftar till att studera hur den sociala ordningen skapas och 

hur den ska fortsätta underhållas på bästa sätt av de som befinner sig i den. Trots att dessa 

resultat är fascinerande för samtliga inblandade i skolverksamheten, är de inte dessa frågor 

som lärarna arbetar med i vardagen. Fortsättningsvis kommer bakgrunden till området att 

presenteras för att förstå de olika undervisningsstilarna ur ett pedagogiskt perspektiv.  

 

Att förstå undervisningsstilar tidigt i sin karriär kommer att skapa och upprätthålla en balans 

mellan elevernas inlärning och preferenser. Det är viktig eftersom det kan ha en stor inverkan 

på elevernas framgång (Hey et al. 2013). Men att bestämma vilket pedagogiskt 

tillvägagångssätt som kan vara mest effektivt för att leverera önskade lärandemål/färdigheter i 

undervisningen har varit en av de mer relevanta frågorna för ledare av olika slag och forskare 

de senaste decennierna. Hey et al. (2013) menar att en lärare bör kunna använda alla 

undervisningsstilar beroende på vad situationen kräver. Samtliga undervisningsstilar har 

fördelar och nackdelar, därav är det av stor vikt att veta när man ska använda en specifik stil.  

Metzlers (2011) arbete, det så kallade modellbaserade lärandet, har varit centralt för att 

artikulera ett didaktiskt reflekterande förhållningssätt av modeller för inlärningsteorier. 

Arbetet synliggör lärandet och kunskap samt utmanar en befintlig praxis och identifierar åtta 

modeller som används i samband med idrottsundervisning. För att undervisa barn och 

ungdomar i idrott och hälsa anser vi att läraren bör arbeta med en genomtänkt modell och en 

progression för elevers lärande. Detta syftar till att arbeta med frågor som är bundna till både 

formella och mer informella mål gällande ämnet och skolans mer övergripande mål, med 

andra ord, ha ett didaktiskt reflekterande förhållningssätt. Det är lärarens ansvar att 

undervisningen som genomförs är den som är mest lämpad samt meningsfull för eleverna, 

detta då det är en förutsättning för lärande. (Meckbach 2004)  
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Likt Hey et al. (2013) är det viktigt att kunna tillämpa flertal undervisningsstilar för att 

inkludera samtliga elever. Det finns dock en kunskapslucka vad gäller jämförelser mellan de 

olika undervisnings stilarna och dess effektivitet för att leverera önskade färdigheter. Av de 

åtta nämnda modellerna som Metzlers (2011) arbete behandlar så har vi valt att utgå från den 

direkta instruktionsmodellen på grund av att det är en dominerande undervisningsmodell 

(Wallhead et. al., 2017) där läraren står i centrum. Vi har även valt att utgå ifrån 

kamratåterkoppling som är motsats till direkta instruktionsmodellen varav eleverna lär sig av 

varandra genom ett strukturerat och ömsesidigt beroende. Studien behandlar momentet 

precision i basket som består av sammansatta motoriska grundformer där eleverna får anpassa 

sina rörelser till aktiviteten, samt ett moment som ökar validiteten för mätbarhet. 

 

1.1.1 Nationella styrdokument 

Praxisnära forskning har det primära syftet, att läraren studerar sin praktik utifrån ett befintligt 

problem för att utveckla redskap som kan bidra till en positiv effekt i praktiken (Kirk & 

Kinchin 2003; Engström 2010). Undervisning för barn och ungdomar bör innehålla en 

genomtänkt modell och progression för elevers utveckling av lärande kopplat till nationella 

styrdokument, såsom centralt innehåll samt kunskapskraven som beskrivs i Lgr 11 (Meckbach 

2004). Med ett modellbaserat lärande så kommer eleverna få möjlighet att utveckla sina 

kunskaper/färdigheter både teoretiskt samt praktiskt i olika rörelseaktiviteter som behandlas i 

temat basket. 

  
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga 

rörelseförmågor /…/. 

Skolverket (2011), s. 47 

  

Öga-hand motoriken i basket ställer höga krav på allsidiga rörelseförmågor då det är en 

komplex idrott/aktivitet där flertal faktorer spelar in. Enligt kunskapskrav för betyg E i 

årskurs 6, ska eleven kunna delta i bland annat idrotter som består av sammansatta motoriska 

grundformer och anpassa sina rörelser till aktiviteten (Skolverket 2011). Således kommer 

eleverna i momentet få möjlighet att bland annat utveckla sina sammansatta rörelser såsom 

kasta, fånga, hoppa och springa. De kommer även träna på det sociala samspelet mellan olika 

individer liksom samarbetsförmågan samt visa respekt för motståndare och lagkamrater. 
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1.1.2 Centrala begrepp 

Metzler identifierar åtta modeller som används i samband med idrottsundervisning. I vår 

studie kommer vi att behandla två av dem, direkt instruktionsmetod och 

kamratåterkopplingsmodellen. Samtliga modeller innefattar ett samverkande lärande, guidad 

inlärningsmetod samt kooperativt lärande, som beskrivs nedan.  

Direkta instruktionsmodellen handlar om att deltagarna utför aktiviteter i blocksektioner, ett 

schemalagt upplägg med en bestämd progression, under en bestämd tid. Läraren 

tillhandahåller höga nivåer av ökad feedback samt uppmuntran när deltagarna utövar varje 

uppgift/färdighet. De får endast ett fåtal beslut att ta samt följer mest lärarens instruktioner 

(Metzler 2011, s. 177). Under senare tid har man börjat komplettera den direkta 

instruktionsmodellen med andra inlärningsbeteenden som bygger på att eleven ska utforska 

och upptäcka, så kallad guidad inlärningsmetod. Med hjälp av olika frågetekniker från 

pedagogen får eleven själv reflektera och upptäcka relevanta lösningar för att uppnå målet 

med momentet/undervisningen (Alfieri et. al. 2011; Metzler 2011). 

Kamratåterkopplingsmodellen behandlar ett tillvägagångssätt där deltagarna arbetar i par, en 

av deltagarna agerar observatör och den andra “elev”. Observatören analyserar elevens 

rörelsemönster för att sedan “korrigera” rörelsen (Metzler 2011, s. 299). Visuella hjälpmedel 

såsom videokamera kan användas för att effektivisera inlärningen för de båda deltagarna. 

Grunden för kooperativt lärande är att eleverna lär sig med och från varandra genom ett 

strukturerat ömsesidigt beroende. Tillvägagångssättet är ingen specifik modell som de tidigare 

nämnda modellerna utan behandlar ett lärande där flera modeller kan ingå (Metzler 2011, s. 

228). 

 

1.2 Forskningsläge 

Metzlers (2011) arbete om inlärningsstilar identifierar åtta modeller som används i samband 

med idrottsundervisningen. Däremot finns det väldigt lite forskning som stödjer huruvida 

lärare kan främja inlärning i samband med fysisk aktivitet (Bailey 2006; Choi 2010). Thomas 

C. De Bello (1990) definierar inlärningsstilar som ett sätt för hur människor absorberar, 

bearbetar och behåller information. Utifrån olika teorier så konstaterar han att alla barn har 

individuella inlärningsstilar, han menar på att man inte kan tillämpa en och samma 
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inlärningsstil på samtliga barn i ett klassrum. Däremot trycker han på att det finns forskning 

som är mer eller mindre relevant och beprövade.  

 

Delar av den tidigare forskningen om inlärningsbeteenden utgår från den direkta 

undervisningsmodellen för att lyfta dess effektivitet i undervisningssammanhang (Junga, 2016 

f.). Wallhead och Dyson (2017) anser att den direkta instruktionsmodellen fortfarande är den 

dominerande undervisningsmodellen, men att denna kan begränsa bredden och djupet av den 

elevinlärning som krävs för att uppfylla de krav som finns i dagens läroplaner. Junga et. al. 

(2016) föreslår att observatörer behöver kategorisera direkta inlärningsmodellen, i direkta och 

indirekta inlärningsbeteenden. På så vis kan man få en mer holistisk helhetssyn för de olika 

faktorerna som påverkar inlärningen, där indirekta inlärningsbeteenden kan påverka utifrån 

olika faktorer som; tonläge, ansiktsuttryck, uppmuntran etc. (Junga, 2016 f.) Zeng et al. 

(2009) bekräftar tidigare nämnda studier att indirekta inlärningsbeteenden är betydelsefulla 

men menar även på att läraren bör fokusera främst på det direkta lärandet i form av; 

informera, observera, strukturera, fråga, berömma, ge feedback, kontrollera etc., för att främja 

och öka utvecklingen. Maria Fanarioti (2014) förkastar dock teorin om betydelsen för 

indirekta instruktioner och menar på att de inte har samma positiva effekt såsom direkta 

instruktioner. Hon menar på att aspekter såsom tonläge, ansiktsuttryck etc., inte påverkar i 

lika stor grad. Fanarioti baserar sin slutsats utifrån resultat i hennes studie, att den direkta 

inlärningsmetoden gav snabbare och större förbättringar på kortare tid i jämförelse med 

kontrollgruppen som fokuserade på indirekta inlärningsbeteenden. Resultatet kan förklaras 

som att lärarens rörelseförmåga i kombination med instruktioner för hur man utför rörelsen 

gör det mer specifikt, begripligare för barnet samt ger en förbättring i prestationen. (Fanarioti, 

2014 s. 419) Däremot kan ett indirekt förhållningssätt/agerande ses som en pedagogisk nyckel 

för att främja den direkta instruktionsmodellen vid fysisk aktivitet (Junga, 2016 f.). Maria 

Cuellar-Moreno (2016) undersökte huruvida olika undervisningsstilar påverkade inlärningen 

vid dansundervisning. Studien innefattade två grupper, en kontrollgrupp (n = 80) som 

arbetade med direkta inlärningsstilen och en experimentell grupp (n = 79) som arbetade med 

en blandad undervisningsstil varav 50 % av undervisningen bestod av guidad inlärnings 

modellen. Studien resulterade i att båda metoderna var snarlika, och även om man kunde 

observera högre värden för experimentella gruppen så upptäcktes inga signifikanta skillnader 

mellan grupperna. Slutsatsen mynnade ut i att man behöver kombinera och variera olika 

undervisningsstilar för att således öka elevernas engagemang och skapa förutsättningar för att 

uppnå de avsedda lärandemålen. 
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Altinköks (2017) studie fokuserar på att fastställa effekten av idrottsundervisning baserad på 

kooperativ inlärningsmetod som tillvägagångssättet för några utvalda grovmotoriska former. I 

förtestet kunde de inte se någon signifikant skillnad mellan experimentgruppen och 

kontrollgruppen, där de kontrollerade de motoriska grundformerna. Däremot kunde de 

observera signifikanta skillnader i respektive grupp när de jämförde för- och eftertesterna, 

men ingen skillnad mellan grupperna. För att kontrollera effekten av inlärningsmetoden så 

utfördes ett oberoende t-test på hela grupperna för att bestämma om det fanns någon skillnad 

mellan variablerna. De kunde observera att nivån i de grundläggande motoriska färdigheterna 

var högre i experimentgruppen än i kontrollgruppen som därmed beror på 

idrottsundervisningen med kooperativ inlärningsmetod. Utöver den praktiska färdigheten som 

ämnet idrott och hälsa ska behandla enligt läroplanen så kan även det valda 

tillvägagångssättet bidra till en ökad förståelse (Ensergueix & Lafont, 2009) och ökad 

problemlösningsförmåga inom mindre grupper (Gorucu, 2016). Jenkinson et. al. (2014) 

gjorde en metastudie (n=19) som beskriver olika resultat av studier som använder sig av 

kamrat-inlärningsmetoden. Av samtliga studier var det endast fyra studier som hade 

signifikanta resultatförbättringar i en motorisk färdighet efter en inlärningsperiod varav 3 

studier behandlade slag/träffsäkerhet samt 1 studie inom simning. Däremot saknar samtliga 

fyra studier en kontrollgrupp eller jämförande grupp, Jenkinson et. al. menar därav på att man 

inte kan dra en slutsats att utvecklingen berodde på just den inlärningsmetoden. För två andra 

studier som hade kontrollgrupper kunde man inte se någon signifikant skillnad även om de 

kunde observera högre värden för gruppen som använde kamrat-inlärningsmetoden vilket 

bekräftar Altinköks (2017) studie.  

Likt tidigare nämnda metastudien så bekräftar O’Sullivan & Wallhead (2007) metodens 

positiva resultat utan att basera det på en kontrollgrupp. Deras resultat fokuserar istället på 

engagemang och menar på att inlärningsmodellen har visat på en ökad grad av engagemang 

med det avsedda innehållet i samband med kamrat-inlärningsmetoden. De problematiserar 

utvecklingen av innehåll och kunskap samt menar på att om eleverna inte förbereds på hur 

man arbetar med detta pedagogiska tillvägagångssätt så kan felaktig information/feedback ges 

vid lärandesituationen. Lärare bör därför uppmärksamma och ge eleverna tillgång till den 

kunskap som behövs för att kunna bedriva en elevledd undervisning. Ivana Cimermanová 

(2018) undersökte huruvida virtuella inlärningsmiljöer i form av internet kunde påverka 

inlärningen och dess prestation utifrån interaktion med andra elever, kamrater och lärare. 

Studien hade två olika miljöer, en testgrupp (n=27) som arbetade med elektronisk utbildning 
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samt en kontrollgrupp (n=55) som arbetade i klassrum. Studien resulterade i att det inte fanns 

någon signifikant skillnad. Däremot indikerar resultaten på att lärarens roll är viktig utifrån 

elevernas inlärning vilket även bekräftar tidigare studier. Däremot trycker hon på att en 

virtuell inlärningsmiljö är ett bra redskap för lärare. På liknande sätt som tidigare studier 

sammanfattar Wilkinson et al. (2013) att även om lärandestilar varierar, har de ingen eller 

liten inverkan på teoretisk prestation. Jenkinson, Naughton & Benson (2014) poängterar dock 

att det saknas jämförelser med andra undervisningsmetoder och strategier. 

Nyckelfrågan i många studier är att det saknas jämförelse med andra undervisningsmetoder 

och strategier som lärare kan använda för att uppnå liknande kompetensbaserade resultat. 	  

Vidare var det i få studier som elevernas färdighetsnivå vid början av studien rapporterades, 

därför är det svårt att bedöma den isolerade effektiviteten av tillämpningen av 

inlärningsteorier.	  Jenkinson, Naughton och Benson (2014) menar på att det i framtiden är 

viktigt att jämföra en exempelvis kamratåterkoppling med en vanlig undervisningspraxis som 

direkt instruktionsmodellen för att kunna få en rättvis bild av huruvida en inlärningsteori ger 

någon extra fördel vid utveckling av olika färdigheter.  

	  

1.3 Syfte, frågeställningar och hypotes 

Syftet är att undersöka vilket pedagogiskt tillvägagångssätt som kan vara mest effektivt för att 

leverera önskade lärandemål/färdigheter i undervisningen. Studien kommer således att 

undersöka huruvida effektiv kamratåterkopplingsmodellen är som inlärning i jämförelse med 

den dominerande inlärningsteorin, direkta instruktionsmodellen. 

Frågeställningar: 

•   Vilken effekt har kamratåterkopplingsmodellen i samband med idrottsundervisning i 

jämförelse med kontrollgruppen som utövar direkta instruktionsmodellen? 

•   Vilken av inlärningsteorierna har störst effekt? 

Hypotes: Enligt tidigare studier är den direkta instruktionsmetoden en dominerande 

inlärningsteori, däremot visar forskning kring kamratåterkopplingsmodellen att den typen av 

undervisning är väldigt effektiv för att förbättra motoriska färdigheter (Altinkök, 2017). 

Därav tror vi att samtliga grupper kommer att få en ökad effekt men något högre för 

experimentgruppen, kamratåterkopplingsmodellen. Trots att forskarna trycker på att det inte 

finns en inlärningsstil som passar för alla så tror vi i det här fallet att gruppen med 

kamratåterkopplingsmodellen kommer ha en högre effekt i momentet träffsäkerhet i basket i 



 13 

samband med idrottsundervisningen eftersom den gruppen har ett större elevinflytande vilket 

kan resultera i större elevengagemang (O’Sullivan & Wallhead, 2007) något som i sin tur 

leder till en högre motivation vilket kan leda till större inlärning (Ensergueix et. al., 2009).  

 

2. Metod  
2.1 Urval 
Urvalet kommer att utgå från en målpopulation på årskurs 5, dock är en sådan typ av 

population inte möjlig att nå då det täcker alla elever för den nämnda årskursen i hela Sverige 

(Hassmén, N. & Hassmén, P. 2008, s. 91–95). Därav kommer studien att rikta sig mot ett 

icke-slumpmässigt urval med ett bekvämlighetsurval på målpopulationen. På så vis begränsas 

urvalet samtidigt som chansen för en större spridning och variation ökar inom de två 

grupperna. Vid en sådan form av urval som studien grundar sig på kan det försvåra 

möjligheten att generalisera resultaten till populationen (ibid. s. 97–99).  

I studien deltog totalt 28 elever, hälften killar (n=14) som tjejer (n=14), som gick i samma 

klass i årskurs 5. Klassen undervisades normalt sett utav en av forskningsledarna. Den stora 

gruppen fördelades slumpmässigt in i två grupper med en bestämd inlärningsmetod per grupp. 

 

2.1.1 Bortfall 
Tillförlitligheten med studien påverkades beroende av storleken på bortfallet då studien 

grundar sig på ett bekvämlighetsurval. Därav var vi som forskare tvungna att anstränga oss 

för att minimera bortfallet genom att motivera deltagarna via ett informationsbrev som gav 

deltagarna en detaljrik information om vad studien handlade om och syftade till (Eljertsson 

2012, s. 29) samt att vi arbetade med en rolig och lärorik undervisning kopplat till de två 

inlärningsmetoderna. 

På grund av att experimentet sker i samband med idrottsundervisningen kan det ske internt 

bortfall, exempelvis att en deltagare har missat 1 av 4 experiment-lektioner på grund av 

frånvarande. Därav är det viktigt vid analysen att göra en så kallad bortfallsanalys för att ta 

med risken bortfall som en möjlig felkälla (Hassmén et. al., 2008 s. 100).  

 

2.2 Etiska övervägande 
Studien tog hänsyn till de fyra grundläggande forskningsetiska principer: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och slutligen nyttjandekravet (Eljertsson 2012, s. 

41). Samtliga deltagare med vårdnadshavare informerades om att de var anonyma samt att all 
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hantering av information och data endast var tillgängliga för ansvariga testledare. 

Redovisning av resultaten kom senare att presenteras i seminarieform på Gymnastik- och 

Idrottshögskolan. Källmaterialet kom att sparas under sex månader för det fortsatta arbetet i 

uppsatsen. Det lagrades på en extern hårddisk som endast testledare har tillgång till. 

 

2.3 Forskningsprocess 
2.3.1 Gruppindelning - randomisering - enkelblind 

Den stora urvalsgruppen randomiserades in i två mindre grupper med hjälp av funktionen 

randomisering i dokumentet excel. Innan randomiseringen utfördes så bestämde vi att 1–14 

tillhör gruppen med direkta instruktionsmodellen samt 15–28 tillhörde gruppen med 

kamratåterkopplingsmodellen. Därefter slumpades deltagarna in i respektive grupp.  

Deltagarna fick inte veta vilken typ av inlärningsmetod som deras grupp hade och grupperna 

benämndes som “Maddes grupp” och “Marias grupp”. 

 

2.3.2 Test 

En mindre förundersökning utfördes för att testa tillvägagångssättet i den valda metoden för 

testtillfälle 1 och testtillfälle 2 för att på så vis upptäcka eventuella brister i instrumentet eller 

proceduren (Hassmén, N. & Hassmén, P. 2008, s. 32). Inga ändringar gjordes efter att 

förundersökningen utfördes.  

Testpersonen fick utföra 35 skott från straffkastlinjen – 4,25 m från baslinjen. Varav de första 

5 var övningstillfälle. Deltagarna utför 30 försök i 3 block (10 försök/block). Mellan varje 

block fick de vila i 20 sekunder. Testledaren betonade innan att testpersonen skulle ha båda 

fötterna i marken under hela skottmomentet med tillåtelse att få lyfta på hälen som en 

automatisk följerörelse, dock fick de inte hoppa eller på något sätt lyfta tårna från golvytan. 

Deltagarna uppmanades att skjuta med båda händerna för att räknas som giltigt kast samt sikta 

på att träffa i korgen utan att nudda plankan.  

Poängsystemet graderades 1 - 5 varav 1 poäng utgavs när bollen missade korgen helt eller 

träffade i plankan först utan att passera korgen. 2 poäng om bollen träffade utsidan på 

korgfäljen och studsar iväg. 3 poäng om bollen träffade på ovansidan av korgfälgen inklusive 

brädan; faller in eller ut. 4 poäng om bollen träffade på insidan av korgfäljen och föll igenom 

korgen. Och slutligen 5 poäng om bollen passerade rakt igenom korgen utan att toucha fälgen.  
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Poänggraderingen inspirerades av Landin, Herbert och Fairweather (1993) som hade använt 

ett poängsystem för frikast likasom vår studie. 

  

 
Tabell	  1	  Poängsystem	  i	  frikast	  inom	  basket.	  (Landin	  et.	  al.,	  1993)	  

 

2.3.3 Idrottsundervisning 

Idrottsundervisningen baseras på öga-hand motoriken i form av basket tema. Progressionen 

grundar sig i Gunnar Tengs et. al. (2009) teori där man bryter ner momentet för att träna 

specifika delar och tekniska moment vilket motsvarar ”Jag och bollen”. 

Instruktionsundervisningen sker i tre steg: visa – instruera – öva, för att såledesvis öka fokus 

på individen. Det övergår senare till mer spelliknande övningar i form av ”Du, jag och bollen” 

för att slutligen avslutas med ”Vi och bollen”. I takt med progressionens utveckling förändras 

instruktionsundervisningen från ett individfokus till spelövningar där samspelet får en större 

betydelse.  

Experimentet grundade sig i 6 tillfällen, ett testtillfälle före undervisningsperioden, 4 lektioner 

på 60 minuter/lektion samt ett testtillfälle efter undervisningsperioden. Grupperna arbetade på 

varsin planhalva utifrån den ovannämnda progressionsteorin. Samtliga lärotillfällen har olika 

teman varav första lektionen syftade till att lära eleverna de viktigaste grunderna i skott 

tekniken. Detta utfördes utan korg för att således kunna fokusera enbart på̊ tekniken i rörelsen 

och ej resultatet av rörelsen. Andra lektionen syftade till att eleverna skulle kunna göra en 

tvåtakt med ”favorit” handen både från dribbling och från hand off eller pass. Fokus flyttades 

därmed till själva steget, timingen och inte enbart tekniken i skott rörelsen. Tredje lektionen 

behandlade en kombination av teknikmomentet vid avslut i både isolerade och dynamiska 
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övningar. Den sista lärotillfället hade fokus på ett mer helhetsperspektiv, att kunna skjuta efter 

att de har utfört en dribbling, hand off eller en passning. 

Lektionsblock med direkta instruktionsmodellen: Deltagarna startade varje lektion med en 

samling tillsammans med instruktören/forskaren för att gå igenom dagens lektion; syfte och 

mål, därefter utförde de aktiviteter i blocksektioner under bestämd tid. I varje aktivitet 

tillhandahåller de höga nivåer av ökad feedback samt uppmuntran när deltagarna utövar varje 

uppgift/färdighet. De får endast ett fåtal beslut att ta samt följer mest lärarens instruktioner 

(Metzler 2011, s. 177).  

Lektionsblock med kamratåterkopplingsmodellen: Gruppen fördelas in i mindre grupper. I 

den lilla gruppen arbetar deltagarna i par, en av deltagarna agerar observatör, den andra 

“elev”. Visuella hjälpmedel såsom teknikfilmer och filminspelning användes vid varje tillfälle 

för att båda deltagarna skulle analyserad den korrekta rörelsen innan de provade praktiskt. I 

det praktiska analyserar observatören “elevens” rörelsemönster för att sedan “korrigera” 

rörelsen utefter vad de har sett på teknikfilmen (Metzler 2011, s. 299). 

Mer detaljerad beskrivning av lektionernas innehåll och flöde presenteras i bilaga 3 för 

samtliga inlärningsteorier.  

 

2.3.4 Tekniska moment som behandlades i undervisningen. 

För att på bästa sätt lära och behärska de tekniska momenten i basket så behöver man öva de 

nedbrutna faserna såsom kroppsposition och skotteknik av olika slag (Goodson 2016).  

Triple-threat position är den enklare varianten av kroppsposition att tillämpa och kan 

användas i flertal olika syften. Det är en grundläggande position som främjar snabba och 

fysiska rörelser av den offensiva bollhållaren (Oliver 2004, s. 2). Positionen kännetecknar 

något förskjutna fötter med en belastning på hälarna. Fötterna placeras axelbrett med tårna 

som pekar mot basketkorgen och knäna lite lätt böjda med överkroppen lutandes något framåt 

ovanför midjan. Bollhållaren böjer på skjutarmen i en L-form som formar en 90 graders 

vinkel till armbågsleden, samt placerar skjuthanden och handleden i ett plant läge över höger 

axel om man är högerhänt respektive vänster axel om man är vänsterhänt. Basketbollen 

placeras på fingertopparna. Axlarna riktas mot basketkorgen och huvudet hålls stabilt och 

ögonen/blicken riktas mot korgen. I slutfasen tillämpar man en handledssnärt och en 

följerörelse. 
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Instruktionsserien för skott utanför 3 meterslinjen utfördes i två steg. Instruktion 1, skott med 

hopp: skottet förbättras genom att böja på knäna, hämta kraft från fötterna och sträck på 

benen. I toppen av rörelsefasen tillämpar man en handledssnärt riktat mot korgen med 

fingertopparna som en följerörelse. Bollen behöver en hög flygfas riktat som en båge. Betona 

följerörelsen med handled och arm genom att låsa den i skottläget till dess att bollen når 

korgen. Instruktion 2, frikast: Använd benmuskulaturen för att förlänga rörelsen i knäna som 

ger den nödvändiga kraften för skottet. När knäna är helt sträckta applicerar skjuthanden samt 

supporthanden mot korgen. Genom att göra en handledssnärt i det här fallet kommer det 

resultera i en backspin då bollen rullar av fingertopparna mot målet. Betona följerörelsen med 

handled och arm genom att låsa den i skottläget till dess att bollen når korgen  

 

Statistik visar på att desto närmare basketkorgen man är desto större chans att man gör mål. 

Ungefär 40–45 % är mål utanför 3-poängslinjen dock är den högsta mål procenten innanför 3-

meters linjen av bland annat lay-ups där spelaren är positionerad några få steg från 

basketkorgen. Instruktion som framfördes för lay-ups: Om spelaren är högerhänt så ska hen 

placera sig ett steg från korgen på den högra sidan av fälgen. Böja på skjutarmen och bilda en 

L-form som formar en 90 graders vinkel till armbågsleden, och placera basketbollen på 

fingertopparna. Den andra handen placeras på insidan av basketbollen för att vägleda och ge 

support till bollen samt för att försvara om någon försöker bryta aktionen. Ta sedan ett steg 

med vänster fot mot korgen och tryck sedan ifrån med samma fot från golvet. I fasen när foten 

lättar från marken så ska man sträcka på armen mot ett av de hörn som är på den lilla 

rektangeln på målbrädan/plankan och sedan släppa bollen med precision mot målet så att inte 

bollen studsar hårt i målbrädan/plankan och resulterar i miss. Bibehåll blicken mot målet till 

dess att bollen vidrör målbrädan/plankan. (Oliver 2004, s. 11 ff.)  

 

2.4 Databearbetning 

En beskrivande analys utfördes för variablerna i form av kvotskala och ordinalskala 

(Hassmén, N. & Hassmén, P. 2008, s. 251) som bearbetades med grundläggande deskriptiv 

statistik i programmet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Two way repeated 

measures ANOVA utfördes för att analysera en eventuell statistisk signifikant 

interaktionsterm. Därefter granskades huvudeffekten för båda faktorerna och avslutades med 

ett post hoc test för att förstå eventuella skillnader.  
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2.5 Validitet och reliabilitet 

För att öka studiens kvalitet utförde vi en pilotstudie där vi undersökte reliabiliteten samt 

validiteten i det syfte som testerna avsåg att testa (Hassmén et. al., 2008 s. 124–125). 

Förundersökningstestet utfördes på en oberoende testperson som inte deltog i studien. Alla 

variabler och faktorer testades såsom avstånd, poänggradering, instruktioner etc., för att 

säkerställa testets validitet. Med en stor noggrannhet och väl utarbetat samt testat 

precisionstest, som inte kan skapa tolkningar för tillvägagångssätt, så skapar det en större 

möjlighet till att kunna bibehålla en hög reliabilitet.  

Noggrannheten är av särskilt stor vikt när fler aktörer hjälper till ideellt vid testerna för att alla 

respondenter ska få en likvärdig bedömning och analys av resultat. Därav ska instruktionerna 

vara tydliga och konkreta för både testledaren och respondenten, med andra ord ska det finnas 

minimala utrymmen för misstolkningar. För att realisera detta utförde vi en pilotstudie där en 

oberoende respondent fick utföra testet (Ibid s.124). 

Validiteten i lärotillfällena förebyggs genom noggranna planeringar utifrån slutmål och syfte. 

Oavsett hur mycket man än planerar och förebygger olika situationer som kan uppstå så går 

det inte i förväg att styra en lektion till 100 procent. Som lärare kan man sätta ramar för 

undervisningen men det uppstår flertal gånger situationer som inte gick att förutse vilket 

sänker validiteten. 

 

3. Resultat  
I studien deltog 28 elever varav 27 stycken genomförde samtliga tester. Ett bortfall 

rapporterades på grund av utebliven närvaro på sluttestet. Kontrollgruppen hade vid första 

testtillfället ett medelvärde på 65,6 (Std. Error 5,2) och 68,6 (Std. Error 6,1) under andra 

testtillfället. Experimentgruppen hade ett medelvärde på 66,4 (Std. Error 5,4) vid första 

tillfället samt 69,9 (Std. Error 6,4) vid andra tillfället. Ingen av grupperna resulterade i några 

signifikanta skillnader mellan första och andra testtillfället. 

Nedan presenteras ett stapeldiagram för att förtydliga den beskrivande statistiken. Figuren 

visar båda grupperna bredvid varandra i block vid första tillfället respektive andra tillfället (se 

figur 1). Vid första tillfället är differensen 0,7 mellan grupperna och vid andra testtillfället 1,3. 

Huvudeffekten mellan variablerna analyserades och det fanns ingen anmärkningsvärd 

variation mellan och inom grupperna.  
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Figur	  1	  visar	  ett	  stapeldiagram	  för	  medelvärdet	  i	  respektive	  grupp	  vid	  första	  (test	  1)	  och	  andra	  (test	  2)	  testtillfället	  

 
I figur 2 kan man se individuella skillnader vid första och andra testtillfället för 

experimentgruppen med kamratåterkopplingsmodellen. Sju stycken deltagare av 13 

förbättrade sina resultat från första testtillfället samtidigt som deltagare nummer 10 hade 

samma resultat vid båda tillfällena.  

 

 
Figur	  2	  visar	  på	  individuella	  skillnader	  vid	  första	  och	  andra	  testtillfället	  för	  deltagarna	  i	  experimentgruppen.	  
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I kontrollgruppen som utövade den direkta instruktionsmodellen hade åtta deltagare av fjorton 

förbättrat sina resultat från första testtillfället samtidigt som 6 deltagare försämrade sina 

resultat (se figur 3). 

 

 
Figur	  3	  visar	  på	  individuella	  skillnader	  vid	  första	  och	  andra	  testtillfället	  för	  deltagarna	  i	  kontrollgruppen.	  

 
4. Diskussion  
Syftet med studien var att undersöka effekten av två olika inlärningsmetoder i samband med 

idrottsundervisning som behandlade träffsäkerheten i basket.  

4.1 Effekten för gruppen med kamratåterkopplingsmodellen 

Studien resulterade inte i någon signifikans för gruppen som har undervisats utifrån 

kamratåterkopplingsmodellen. Jenkinson et. al. (2014) och Cuellar-Moreno (2016) 

observerade liknande resultat och fann inte heller några skillnader. Emellertid fann Jenkinson 

et. al (2014) signifikanta skillnader på studier som inte hade kontrollgrupper.  

Möjliga orsaker till att denna studie inte fick någon signifikans kan vara många men en 

eventuell faktor kan exempelvis vara bristen på engagemang hos eleverna kring hur man 

undervisar och återkopplar till sina studiekamrater. O’Sullivan & Wallhead (2007) menar på 

att en lärare måste undervisa eleverna i hur man arbetar med det pedagogiska 

tillvägagångssättet för att kunna bedriva en elevledd undervisning. En annan faktor kan vara 



 21 

tidsbristen och lärarens påverkan likt Ivana Cimermanová (2018) som menar på att lärarens 

roll är viktig.  

 

I undervisningen kunde vi observera att hjälpmedlet och tillvägagångssättet ökade 

engagemanget hos eleverna. De drev sin egen undervisning framåt med hjälp av visuella 

hjälpmedel och kamratåterkopplingsmodellen. Gruppen som arbetade med direkta 

instruktionsmodellen var mer styrda och vi kunde därmed observera att de blev passiva i 

engagemanget. Det överensstämmer med O’Sullivan & Wallhead (2007) studie som menar att 

inlärningsmodellen har visat på en ökad grad av engagemang som i sin tur leder till en högre 

motivation. Det kan i sin tur leda till större inlärning (Ensergueix & Lafont, 2009) som man i 

ett senare skede skulle kunna göra en observationsstudie för då det inte undersöktes i denna 

studie.  

Från inlärningstillfälle 1 agerade experimentledaren som observatör och deltagarna ägde sitt 

eget lärande varav innehållet och kunskapen baserades på ett bestämt videoklipp beroende på 

moment som respondenterna analyserade innan de gick ut för att prova samt analysera 

varandra. Detta kan i tekniska moment leda till att en effektiv inlärning uteblir för många 

smågrupper och förstärker tidigare nämnd forskning, O’Sullivan & Wallhead, (2017), 

eftersom eleverna inte vägleds och instrueras i hur de ska gå tillväga. Detta kan bidra till att 

deltagarna kan utföra ett moment men de kan kanske inte förklara exakt vad som händer i alla 

faser som kan ses som en nackdel ur ett autentiskt perspektiv. Likt Wallhead & Dyson (2017) 

konstaterande så är en läraråtgärd en viktig faktor för att det ska ske en utveckling inom 

grupparbetet. I vår studie så påverkade inte experimentledaren gruppens lärandesituation i 

samma mån som gruppen med direkta instruktionsmodellen. Detta kan ha resulterat i att 

grupperna inte fick en likvärdig utbildning/undervisning eftersom experimentgruppen kan ha 

fått mer eller mindre information om tillvägagångssättet med hjälp av det visuella 

hjälpmedlet.  

 

4.2 Effekten för gruppen med direkta instruktionsmodellen 

Lika som för den andra gruppen så fanns det inget signifikant resultat. Möjliga faktor kan 

exempelvis vara att eleverna har påverkats negativt av experimentsledarens indirekta 

instruktioner. Junga & Choi (2016) trycker på att indirekta instruktioner såsom; tonläge, 

humor, ansiktsuttryck och gester, kläder, beröring, uppmuntran och omsorg resulterar i att 

påverka elevernas inlärning. De menar även på att det kan uppmuntra eleverna att lära sig mer 
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på lektionerna. Dessa aspekter kan vi koppla till vårt experiment eftersom elevernas 

utveckling kan vara mer eller mindre påverkad av experimentledaren. Därför bör 

experimentledaren observeras för att granska ledarens indirekta instruktioner och de faktorer 

som Junga och Choi nämner för att på så vis kunna fortsätta diskutera hur det kan ha påverkat 

resultatet. Likaså kan frånvaron för de två eleverna som missade en lärandeaktivitet, vara en 

påverkande faktor i deltagarnas utveckling på grund av utebliven instruktion för det passet. 

 

Den direkta instruktionsmodellen kan vara fördelaktig vid undervisning av tekniska moment 

för experimentledaren äger innehållet och lärandet, kan därmed styra vad de lär sig samt hur 

de lär sig, dock är det inget som vår studie kan styrka. Maria Fanarioti (2014) förkastar dock 

den teorin om ytliga aspekter och menar på att det inte påverkar i lika stor grad som direkta 

instruktioner. Således kan man diskutera vidare kring hur stor effekt det faktiskt hade i vårt 

experiment.  

 

4.3 Modellernas effekter i motpol till varandra 

Ingen av grupperna visade något signifikanta resultat. Hypotesen i studien var att deltagarna 

med kamratåterkopplingsmodellen skulle få en högre effekt i momentet träffsäkerhet samt att 

spridningen mellan grupperna skulle vara stor på grund av de olika hjälpmedlen. Hypotesen 

förkastas dock på grund av att vi inte kunde utläsa någon statistisk skillnad varken i grupperna 

eller mellan dem. Detta kan bero på olika faktorer samt att det inte finns någon inlärningsstil 

som passar alla. (Calderóns et al. 2013). Det är svårt att urskilja vilken effekt 

inlärningsmodellerna hade då momentet precision i basket är väldigt komplext. Med de menar 

vi att inlärningstillfällena kan ha påverkat validiteten av olika faktorer, bland annat att 

testpersonerna inte var mogna för progressionen och därmed behövde fortsätta att arbeta 

isolerat i alla lärotillfällen. En annan aspekt kan vara problematiken att i förväg bedöma 

effektstorleken utifrån tidigare forskning. Eftersom det råder en kunskapslucka inom ämnet 

och därmed inte lika mycket fakta bör urvalsgrupperna ha varit större för att säkerställa power 

inom grupperna. Därav får tolkningar av resultatet i vår studie ske med stor försiktighet. Även 

om resultatet inte var signifikant så anser vi att det inte går att eliminera resultatet (Jenkinson, 

Naughton och Benson 2014), däremot går det inte att göra ett slutgiltigt utlåtande om hur 

effektiva metoderna är.  

Ytterligare en aspekt som går att diskutera kring resultatet är huruvida det ens är nödvändigt 

att göra jämförelsestudier mellan olika inlärningsmetoder med denna typ av metod. Orsakerna 
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till studiens resultat kan vara många men några eventuella faktorer kan exempelvis vara 

bristen på kunskapen hos eleverna för hur man undervisar och återkopplar till sin 

studiekamrat. Andra faktorer kan vara den indirekta instruktionen som ges från ledare till 

elev, den kan både stjälpa och hjälpa beroende på mottagaren som även förstärker. I detta fall 

borde läraren därför ha haft en observatör för att minimera sådana faktorer som tonläge, 

ansiktsuttryck, uppmuntran etc. 

 

4.4 Metoddiskussion 

Under studiens gång stötte vi på några problem kring respondenternas deltagande i både tester 

samt experimentet. 28 deltagare startade i studien varav ett bortfall rapporterades på grund av 

frånvaro från sista testtillfället. Att testa en klass under skoltid har sina fördelar, risken för 

bortfall minimeras samt närvaron ökar då experimentet ligger under obligatorisk lektionstid. 

Däremot kan det vara problematiskt att arbeta objektivt i ett experiment på så unga barn då 

många faktorer spelar in. Särskilt i gruppen med direkta instruktionsmodellen där vi som 

experimentledare hade en noggrann planering med färdiga instruktioner, men som exempelvis 

en lektion kunde sluta med att flertal deltagare blev osams på grund av vem som skulle skjuta 

först i korgen, eller att någon deltagare inte fann intresset i just den leken och satte sig därför 

på sidan, alternativt att gruppen blev för stor och alla deltagare fick inte lika mycket feedback 

samt uppmuntran (Metzler 2011, s. 177). Här hade det kunnat varit bra om det hade varit två 

experimentledare per grupp för att säkerställa att alla får en likvärdig utbildning. En annan 

aspekt som går att diskutera kring resultatet är lämpligheten för val av test. Testpersonerna 

visade vid första testtillfället att de hade goda färdigheter inom momentet vilket kan ha gjort 

att utvecklingsmarginalen kan ha begränsats. Lärotillfällena kan också ha påverkat eftersom 

validiteten inte kan säkerställas helt då oförväntade situationer kan uppstå som i sin tur kan 

leda till en försämrad inlärning, alternativ för kort inlärningsperiod som därmed kan ge ett 

felaktigt slutresultat. 

I gruppen med kamratåterkopplingsmodellen fördelas respondenterna in i mindre grupper, där 

en av deltagarna agerade observatör/lärare och den andra “elev” (Metzler 2011, s. 299), vilket 

för experimentledaren blev lättare att få en mer översiktlig och objektiv bild över lektionen 

samt grupperna. Likaså kan de visuella hjälpmedlen såsom teknikfilmer och filminspelning 

öka till en mer positiv inlärning då det är något som står dem nära och skiljer sig från den 

vanliga undervisning där de inte används i samma utsträckning. 



 24 

Precisionstestet som inspirerades av Landin, Herbert och Fairweather (1993) utfördes först i 

en mindre förundersökning för att testa tillvägagångssättet i den valda metoden för 

testtillfällena för att på så vis upptäcka eventuella brister i instrumentet eller proceduren 

(Hassmén, N. & Hassmén, P. 2008, s. 32). Deltagaren som utförde förundersökningen är 

generellt duktig i alla moment i ämnet idrott och hälsa vilket gav en missvisande bild i hur 

testet skulle fungera för alla respondenter. Det som inte observerades vid 

undersökningstillfället var längdskillnaderna på deltagarna och hur avståndet till korgen 

kunde påverka deras resultat. Här hade man kunnat haft fler deltagare i förundersökningstestet 

för att få en tydligare bild över vad som fungerar utan att påverkas av deltagarnas färdigheter.  

Testpersonerna skulle utföra 35 skott från straffkastlinjen – 4,25 m från baslinjen. Varav de 

första 5 var övningstillfälle. Försöken delades in i 3 block på 10 skott per block. Mellan varje 

block fick deltagaren vila i 20 sekunder. De elever som inte hade kraften på grund av att de 

inte fick hoppa eller på grund av sin längd nådde inte fram till korgen vilket gjorde att några 

deltagare upplevde att de var mycket sämre än andra medan andra elever kunde bli så pass 

arga att de inte ville fullfölja testet och antalet vilosekunder blev längre. En testperson som 

hade antropometriska fördelar kunde träffa korgen eller plankan trots sämre teknik. För att 

säkerställa tekniken borde man därför även ha gett extra poäng vid utfört mål för att särskilja 

de deltagarna som kastade med kraft och träffade fälgen på korgen eller plankan utan att göra 

mål och för de som faktiskt fick bollen att falla in i mål.  

Zeng et al. (2009) trycker dock på att idrottslärare bör utveckla och applicera 

undervisningsbeteenden som främjar samt demonstrerar fysisk kompetens eftersom dessa 

undervisningsbeteenden är positivt förknippade med elevernas fysiska aktivitetsnivåer, ur den 

aspekten borde vi därför ha varit två experimentledare för att på så vis maximera 

inlärningseffekten med de undervisningsbeteenden som främjar fysisk kompetens och kan 

därför vara en anledning till att gruppen fick ett lägre medelvärde av det totala resultatet än 

den gruppen som hade kamratåterkopplingsmetoden.  

Som vi nämnde tidigare i studien så grundade sig experimentet på ett icke-slumpmässigt urval 

med ett bekvämlighetsurval på målpopulationen. Detta ökade möjligheten för en större 

spridning och variation men försvårade generaliseringen till populationen. Därav bör man 

iaktta resultatet med stor försiktighet. Valet av urval kan även ha påverkat den data vi fått 

fram och gett ett felaktigt resultat. Likaså kan den homogena klassen vara en faktor där 

längdskillnaderna var stora som vi inte tog hänsyn till i testtillfällena. Hade man istället tagit 

resultatet och jämfört med deltagarnas längd samt därefter fått ut ett individuellt medelvärde 

så kunde resultaten ha sett annorlunda ut och större chans för signifikans. 
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Det resultat som framkommit kan endast generaliseras på denna klass på grund av att vi 

gjorde ett bekvämlighetsurval både på skola samt klass.  

 

För att säkerhetsställa att studien skulle bibehålla en hög reliabilitet krävdes det att den var 

reproducerbar och att resultaten var tillförlitliga, därav krävs det en stor noggrannhet och ett 

väl utarbetat precisionstest. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 124). Detta var något som vi ansåg 

oss göra genom att själva reproducera ett redan genomfört test, med utrymme för några 

justeringar för att passa vår studies ändamål. Då vi valde att använda oss av ett precisionstest 

som inspirerades av Landin, Herbert och Fairweather (1993) hade vi en redan genomförd 

modell som vi visste fungerat i en tidigare studie. Detta ansåg vi var en fördel då vi strävade 

efter att studien skulle ha en så hög reproducerbarhet som möjligt. 

 

5. Slutsats 

I studiens resultat går det att urskilja att majoriteten av testpersonerna i respektive grupp har 

förbättrat sitt totala resultat från det första testtillfället till det slutliga resultatet. Det visade sig 

dock inte var en tillräcklig förändring för att det skulle gå att se någon förbättring i öga-hand 

motoriken i det utvalda momentet basket för de olika inlärningsteorierna, detta då det inte 

framkom någon signifikant skillnad mellan grupperna. Enligt resultatet från denna studie går 

det med andra ord inte att tyda vilket av de två pedagogiska tillvägagångssätten som är det 

mest effektiva för att leverera önskade lärandemål och färdigheter i undervisningen. I och 

med detta menar vi att det fortfarande saknas betydande mätningar som jämför olika 

undervisningsmetoder och strategier som lärare kan använda sig av för att uppnå liknande 

kompetensbaserade resultat likt vad författarna Jenkinson, Naughton & Benson (2014) 

betonar.  

Det har under studiens gång framkommit att det finns utvecklingsmöjligheter för denna 

studie, men med studien som genomförbar utgångsram vill vi skapa möjlighet till vidare 

forskning inom gällande ämne. För att kunna generalisera resultatet vidare skulle en tänkt 

implikation kunna vara att bredda urvalsgruppen och en större geografisk spridning skulle 

även kunna stärka studiens tillförlitlighet. En annan implikation som skulle kunna kopplas till 

uppsatsens genomförande är att man hade kunnat använda sig av två experimentledare per 

grupp för att säkerställa att alla får en likvärdig undervisning. 
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Bilaga 1 
Litteratursökning 

 
I bilagan Litteratursökning ska du återge de sökningar du har gjort för att hitta tidigare 
forskning inom ditt ämnesområde. Litteratursökningen ska finnas med som en bilaga i din 
uppsats. 
 

Syftet med att redovisa litteratursökningen är att läsaren av ditt arbete ska kunna återskapa 
dina sökningar och på så sätt kunna hitta intressanta dokument. Redovisningen hjälper också 
läsaren att kunna bedöma om du sökt på relevanta ämnesord utifrån dina frågeställningar och 
om du genomfört sökningarna på ett bra sätt.  
 

Använd denna mall när du gör din bilaga. Det gör ingenting om bilagan blir längre än en sida. 
 
Syfte och frågeställningar: Här skriver du uppsatsens syfte och frågeställningar. 
 
Vilka sökord har du använt? 
Inlärning, idrott och hälsa, lärprocesser, cooperative learning, peer teaching, direct 
teaching, physical education, learning, school 
 

 
Var har du sökt? 
PubMed, Google scholar, DiVA-GIH, SwePub, Web of science, Uppsatser.se & Discovery  

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Google scholar: Inlärning, idrott och hälsa och lärprocesser.  
DiVA-GIH: Inlärningsmetod, idrott och hälsa, lärprocesser.  
Discovery: Peer teaching and learning and physical education 
Discovery: Direct teaching and learning and physical education 
Discovery: Cooperative learning and school and physical education 
Discovery: learning control and basket and physical education 

 
Kommentarer 
Det fanns en del svårigheter att hitta passande artiklar för just de inlärningsmetoderna vi 
valt att undersöka. Detta komplicerade då vi inte upplevde att vi hade någon grund. Därav 
är spannet med innehåll på tidigare forskning stor men alla är relevanta på många olika 
sätt. 
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Bilaga 2 
Informationsbrev 

 

Information till vårdnadshavare samt elev om en studie som 
behandlar effekten av två olika inlärningsteorier i samband med 
idrottsundervisning. 
  
Studien kommer att utföras av två studenter, Maria och Madeleine, på lärarprogrammet vid 
Gymnastik- och idrottshögskolan som läser sista året på programmet och som nu ska göra ett 
examensarbete. 
  
Syftet med studien är att undersöka effekten av två olika inlärningsteorier i momentet 
träffsäkerhet i samband med idrottsundervisning. Momentet kommer att behandla öga-hand 
motoriken i form av basket. 
Hur en elev lär samt tar till sig en kunskap/färdighet är väldigt individuellt och idag finns det 
ett flertal inlärningsstilar att tillämpa. Skilda inlärningsteorier påverkar inlärningen på olika 
sätt och det är av stor vikt att skapa förutsättningar för elevernas lärande. 
Studien lämpar sig för elever som går i årskurs 5 i ämnet idrott och hälsa. 
Deltagarna kommer att utföra ett för- och eftertest för att mäta träffsäkerhet i basketkast samt 
6 undervisningstillfällen med en randomiserat vald inlärningsstil, peer teaching eller Direct 
Instruction. 
Ni tillfrågas härmed att tillåta Ert barn få delta, respektive tillfrågas om ni vill delta i en studie 
för att undersöka effekten av olika inlärningsstilar/teorier i samband med idrottsundervisning. 
  
Inlärningsteorier som kommer att tillämpas i studien: 

•   Peer teaching - deltagarna arbetar i par, en av deltagarna agerar observatör, den andra 
“elev”. Observatören analyserar elevens rörelsemönster för att sedan “korrigera” 
rörelsen. Visuella hjälpmedel såsom videokamera kan användas för att effektivisera 
inlärningen för de båda deltagarna. 

•   Direct Instruction – deltagarna utför aktiviteter i blocksektioner under bestämd tid. 
Tillhandahåller höga nivåer av ökad feedback från läraren samt uppmuntran när 
deltagarna utövar varje uppgift/färdighet. De får endast ett fåtal beslut att ta samt följer 
mest lärarens instruktioner.     

  
  
Praktiskt experiment som kommer utföras: 
För-/eftertest: Eleverna kommer att få utföra ett praktiskt moment där de ska stå på en 
angiven plats och kasta en boll i basketkorgen, x antal gånger. Basketkorgen kommer i sin tur 
vara indelad i olika zoner och ge olika poäng för att gradera träffsäkerheten. 
Exempel på poängsystem: 
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Direkt träff: 4 poäng 
Träff på zon 1 – mål: 3 poäng 
Träff på zon 2 – mål: 2 poäng 
Träff på zon 1 eller 2 – inget mål: 1 poäng 
Miss av båda zonerna – inget mål: 0 poäng 
  
Gruppindelning: deltagarna kommer att randomiseras i två grupper. Likaså kommer även 
valet av inlärningsteori randomiseras till varsin grupp. 
Idrottsundervisning: Idrottsundervisningen kommer att baseras på öga-hand motoriken i form 
av basket tema. Grupperna kommer arbeta på varsin planhalva med en progression i ”jag och 
bollen”, ”du, jag och bollen” samt ”vi och bollen”. 
Mål med undervisningen kopplat till läroplanen: 

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga 
rörelseförmågor /…/. 
Idrott och hälsa, syfte. Lgr 11 

  
Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap. 
Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus /…/ 
Idrott och hälsa, centralt innehåll. Lgr 11 

  
  
Vad förväntas av deltagaren? 
Vi förväntar oss att deltagaren kan delta på så många undervisningstillfällen som möjligt efter 
individens förutsättningar. Studien kommer pågå 2 lektioner i veckan, totalt 6 
lektionstillfällen. Målet med idrottsundervisningen är att öka färdigheterna i träffsäkerhet 
gällande öga-hand motoriken. Utöver lektionsundervisning som ordinarie idrottslärare 
kommer leda har vi planerat in 2 tillfällen under lektionstid för ett för-test samt ett efter-test. 
Testernas tid kan variera men målet är att det inte ska överstiga den ordinarie lektionstiden. 
  
Preliminär bokat testtillfälle. 

-       Vecka 45 
-       Vecka 49 

Återkommer med exakt dag och tid för testtillfälle. 
  
Insamlade data. 
I studien kommer samtliga deltagare att vara anonyma samt all hantering av information och 
data kommer endast ansvariga testledare ha tillgång till. 
Redovisning av resultaten kommer senare att presenteras i seminarieform på Gymnastik- och 
Idrottshögskolan. Uppsatsen kommer att publiceras i digital form på www.diva-portal.org. 
Källmaterialet kommer att sparas under sex månader för det fortsatta arbetet i uppsatsen. Det 
kommer att lagras på en extern hårddisk som endast testledare har tillgång till.  
Om intresset finns får Ni ta del av resultatet/uppsatsen när den är färdig, kontakta oss vid 
intresse. 
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Deltagande 
Deltagandet i studien är frivilligt. Ni kan när som helst avbryta ert deltagande utan närmare 
motivering. Genom att underteckna nedan samtycker Ni att ni har fått och förstått 
informationen ovan samt att det är frivilligt att delta och avbryta när som helst utan närmare 
motivering. 
Deltagarintyget måste signeras av eleven samt elevens vårdnadshavare. 
  
Ort/Datum 
  
___________________________         
  
  
Underskrift elev                                                          Namnförtydligan 
  
___________________________                              ___________________________       
  
  
  
Vårdnadshavares underskrift                                      Namnförtydligan 
  
___________________________                              ___________________________ 
  
  
Allmän information: 
Studien kommer att utföras av två studenter på lärarprogrammet vid Gymnastik- och 
idrottshögskolan. 
  
Maria Rudner (idrottslärare för åk. 5)                     Madeleine Stegius 
maria.rudner@student.gih.se                                    madeleine.stegius@student.gih.se 
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Bilaga 3 
Detaljplanering – lektionsundervisning (4 lektioner) 

Lektion 1 – grunderna i skottmomentet.  

Varför: Syftet med momentet är att lära eleverna de viktigaste grunderna i skott tekniken. Vi 
gör detta utan korg för att kunna fokusera enbart på̊ tekniken i rörelsen, ej resultatet av 
rörelsen.  

 
 

Direct Instruction.  

Hur:  

Moment 1: Teknikövning 
två och två med en boll.  
Spelarna står mitt emot varandra och skjuter bollen 
till varandra med rätt teknik.  
Håller kvar armen i luften till bollen kommer fram – 
kontrollera sin follow trough.  

Moment 2: 10 mål i mitten.  
Alla startar på angiven plats i mitten av planen.  
Man får göra mål i vilken korg som helst 
Dock aldrig 2 mål i rad på samma korg 
Alltid in mitten efter mål.  
Först till 10 vinner.  

Moment 3: Dunkaren 
A passar till B och löper sedan in centralt 
B passar tillbaka till A. 
A skjuter i korgen och ställer sig sist i ledet B 
B löper efter bollen för att ta med och ställa sig i led 
A.  
 

Peer teaching.  

Hur: Arbeta i par – i en grupp på 4.  
Varje par har ett elektroniskt hjälpmedel.  
Innan momentet ska de kolla på ett videoklipp, hur 
man går tillväga samt teoretiskt underlag.  
Prova sedan på att skjuta bollen till kompisen i paret. 
Det andra paret ska analysera tekniken i jämförelse 
med videoklippet och övningshäftet.  
Byt och prova igen. 

Klipp på youtube: JAG & BOLLEN - 
Skotteknik & fotisättningar 

https://www.youtube.com/watch?v=r6_RRblqjnQ 

Att betona:    Att tänka på:  

• Sprid ut fingrarna på bollen   Fingrarna skall peka nedåt efter skottet 
• Armbågen pekar mot målet   Vinklarna i armbågen och handleden  
• Följ igenom skottet, stäck ut  
• Böjda ben – basketställning  
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Lektion 2 – grunderna i skottmomentet.  

Varför: Syftet är att eleverna skall kunna göra en tvåtakt med ”favorit” handen både från 
dribbling och från hand off eller pass. Fokus ligger inte på själva avslutet utan att stegen och 
timingen med att ta upp bollen är rätt  

 	  

Direct Instruction.  

Hur:  
• Från dribbling; moment 1 
Packman, alla deltagare har en varsin boll. De får 
endast dribbla framåt på linjerna. Får endast byta 
linje när det kommer en korsande.  
1 deltagare utsedd till packman som dribblar på 
linjen med samma regler som de andra, dock ska 
packman försöka komma ifatt de andra och kulla 
dem.  
Moment 2: 2 och 2 med en boll.  
2 rockringar på marken som illustrerar 2takt steg.  
Betona att foten närmast korgen ska alltid vara den 
innersta och närmaste. Den yttre foten ska man lyfta 
för att få fart uppåt i höjden.  
Progression: utför på korg med passiv motståndare.  
2 par/korg.  

 
• Från hand off; Moment 1, 2 och 2 med en boll. Den 
aktiva springer och hämtar boll hos ”passaren”, vid 
lämpligt avstånd till korgen, tillämpa 2 takt steg.  
2 par/korg 

Moment 2: fia med knuff variant med triangel på 
samma korgar. Mest ärtpåsar i sitt bo vinner.  

Att betona:  
- Att de börjar med rätt fot  
- Att de tar upp bollen med höger fot i luften (höger layup)  
- Att inte hoppa för högt på första steget  

Att tänka på:  
- Försök att hoppa uppåt på sista steget  
- Bra rytm och teknik i avslutet  
- Jobba med att skjuta planka i  

Peer teaching.  

Hur: Arbeta i en grupp på 4-5 personer. Varje grupp 
har ett elektroniskt hjälpmedel. Innan momentet ska 
de kolla på delar av videoklipp, hur man går tillväga. 
Prova varje moment, analysera för att sedan se nästa 
moment – prova – analysera etc.  

 
• Från dribbling; (Fotisättning, se film 1) 
• Från passning eller hand off; Det är lättast att börja 
med hand off från passiv deltagare. (hand off, se film 
2) 
 

Den andra personen i gruppen ska filma sin den 
aktiva personen, analysera tekniken i jämförelse med 
videoklippet de såg i början. 

Klipp på youtube: JAG & BOLLEN – 
Avslutsrörelser nära korgen 1  
 
https://www.youtube.com/watch?v=jjdtQLlGNk
4 
 

Vi, dom och bollen – Hand off 
https://www.youtube.com/watch?v=sTOZtAe859k 
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Lektion 3 (guld) – grunderna i skottmomentet. 

Varför: Syftet med denna lektion är att man skall kunna kombinera stopp, rotering och ett 
crossoversteg med skott och layup. � peer 
Syftet med denna lektion är att man ska kunna kombinera teknikmomenten vid avslut både i 
isolerad övning samt i dynamisk övning. � direct 

 

 
 

  

Peer teaching.  

Hur: Arbeta i en grupp på 4-5 personer. Varje grupp 
har ett elektroniskt hjälpmedel. Innan momentet ska de 
kolla på ett videoklipp, hur man går tillväga.   

• Fortsätter med spelrörelsen som vi arbetade med i 
slutet av föregående lektion. 

• En av eleverna ur varje grupp får i uppgift att se på 
ett klipp och sedan försöka rekonstruera eller skapa 
liknande övning där samma färdigheter testas. 

 
Den andra personen i gruppen ska filma den aktiva, 
analysera tekniken i jämförelse med videoklippet de 
såg i början. 

 
Klipp på youtube: Vi, dom och bollen – Hand off 
https://www.youtube.com/watch?v=sTOZtAe859k 
 
JAG & BOLLEN - Avslutsrörelser nära korgen 2  
https://www.youtube.com/watch?v=iANglg6dDTA 

Direct Instruction.  

Hur:  

Moment 1: stressad layups  
2 led framför korgen (två korgar – fyra led)  
Ett led är försvarare, ett led är anfallare. Leden startar 
från samma position med 1,5 m mellanrum. 
Försvararen får börja springa när anfallaren börjar 
springa.   

Moment 2: Teknik – diamanten 
3 korgar – tre teknikmoment 

Korg 1 – kastteknik utan hopp 
Korg 2 – kastteknik med hopp 
Korg 3 -  två takt hopp.  
1 mål � flytta sin kona ett steg i banan som är 
uppbyggd som en triangel. 1 steg = en rockring 
Målet är att samla så många konor som möjligt.  

Att betona:    Att tänka på:  

• Sprid ut fingrarna på bollen   Fingrarna skall peka nedåt efter skottet 
• Armbågen pekar mot målet   Vinklarna i armbågen och handleden  
• Följ igenom skottet, stäck ut  
• Böjda ben – basketställning  
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Lektion 4 (Järn) – grunderna i skottmomentet. 

Varför: Syftet är att eleverna skall kunna göra en tvåtakt med ”favorit” handen både från 
dribbling och från hand off eller pass. Fokus ligger nu på helhetsperspektiv  

 

Peer teaching.  

Hur: Arbeta i en grupp på 4-5 personer. Varje grupp 
har ett elektroniskt hjälpmedel. Innan momentet ska 
de kolla på ett videoklipp, hur man går tillväga.   

• Rekonstruerar tillsammans i gruppen det 
videoklipp som setts. Försök att få till ett flyt med 
grundrörelser tillsammans med andra. 

Grupperna slås ihop till två större grupper på 8-9 
personer.  

• En av eleverna ur varje grupp får i uppgift att 
instruera en övning där ett 2 vs. 1 spel uppstår.  

 
Den andra personen i gruppen ska filma den aktiva, 
analysera tekniken i jämförelse med videoklippet de 
såg i början. 

Klipp på youtube: 
VI & BOLLEN - Grundrörelserna ”Kugghjulet" 
https://www.youtube.com/watch?v=28lNQg-z-
WU&t=35s 

 

Direct Instruction.  

Hur:  
Moment 1: Förberedande övning med 
handledsvristsnarten.  
Ligg på golvet, en boll per person.  
Håll en korrekt kastteknik. Utför nu kastet rakt upp 
mot taket.  

Moment 2: 1 vs. 1 mot korg 
spelare 1 (defensiv) startar från baslinjen. Passar 
spelare 2 (offensiv spelare) som tar emot och startar 
ett anfall. När spelare 2 har tagit emot bollen så får 
spelare 1 starta försvaret.  

Moment 2: Streetbasket. 
1 korg per plan. 3 vs. 3 + joker.  
- Man spelar mot en korg 
- För att försvarande laget ska få börja så måste det 
anfallande laget ha kontroll på bollen utanför linjen.  
- Efter mål behåller målgörande laget bollen.  

Vid mål från laget – 1 p, eller om skottet tas utanför 
linjen – 2 p. 

 

 

Att betona:  

• Att de börjar med rätt fot  
• Att de tar upp bollen med höger fot i luften (höger layup)  
• Att inte hoppa för högt på första steget  

Att tänka på:  

• Försök att hoppa uppåt på sista steget  
• Bra rytm och teknik i avslutet  
• Jobba med att skjuta planka i  


