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Sammanfattning  
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet var att ta reda på om lärarna hann med att uppmärksamma alla elever under idrott och 

hälsa lektionerna. 
 

Frågeställningarna var följande:  

Blir alla elever sedda på idrotten? 

Hur gör pedagogerna för att hinna med alla elever? 

 
Metod 
Insamlingen av data har skett med hjälp av kvalitativa metoder. Metoderna som har använts är 

observationer för att observera klassrumssituationen för att se om alla elever blev 

uppmärksammade av lärarna. Samt att även via intervjuerna få en inblick i om lärarna arbetar 

aktivt för att uppmärksamma alla elever. De årskurser som undersökts är tre klasser i åk 3, tre 

klasser i åk 4, fyra klasser i åk 6, två klasser i åk 7 samt två klasser i åk 9.  

  

Resultat 
Lärarna beskrev i intervjuerna att de försökte anpassa undervisningen på så sätt att eleven 

känner att hon eller han kan och vill delta i undervisningen. Det gick även att dra samma 

slutsats utifrån resultaten från observationerna. Där gick att utläsa att lärarna i stor omfattning 

la märke till de elever som avvek under en pågående lektion, då lärarna fort gick fram till 

eleverna och pratar med dem och försöker att få eleverna att delta på olika sätt.  

 

Slutsats 
Av resultaten som framkommit efter studien går det att se att eleverna blev sedda under idrott 

och hälsa lektionerna. Lärarna hinner med att uppmärksamma alla elever i undervisningen.   
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1 Inledning 
Under lärarutbildningens gång har jag sett att det idag är många elever i varje klass och att 

lektioner i ämnet idrott och hälsa ofta är korta. Lärarna skall hinna med att hjälpa eleverna att 

utvecklas och se dem alla. Ibland är det svårt att förstå hur lärarna hinner se alla elever.  

Därför har jag valt att fördjupa mig i hur lärarna arbetar med att se alla elever med alla de 

skilda behov som barnen har. Med att ”se” menar jag att uppmärksamma och hinna med 

eleverna. Hur går lärarna tillväga för att varje elev skall känna att de är delaktiga i 

undervisningen? Om eleverna blir sedda av pedagogerna i undervisningen av idrott och hälsa 

och får hjälp att utvecklas inom ämnet, hur påverkar det eleverna.  
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2 Bakgrund  

2.1 Mötet mellan lärare och elever i skolidrotten 

Vill man som lärare att eleverna ska begripa vad som är syftet med lektionen ska man som 

lärare kunna förmedla det till eleverna. Läraren måste därför inleda varje lektionstillfälle med 

vad som är syftet just denna gång. Eleverna måste därför få ta emot feedback under lektionens 

gång om hur de arbetar gentemot de förväntade målen. (Grönlund 2007, s. 39) Detta kan bli 

relevant för frågeställningen, eftersom alla elever blir sedda om eleverna under varje 

lektionstillfälle får feedback under lektionens gång av lärarna. Grönlund (2007, s. 74) och 

hans kollegor anser att om de skall ha möjlighet att göra en likvärdig bedömning av elevernas 

kunskap, bör de som lärare ha olika typer av bedömningskriterier så som muntliga, skriftliga 

och även genom olika praktiska genomföranden. Här kan man se på lektionerna som ett 

tillfälle då eleverna kan införskaffa sig olika kunskaper, men det är även en möjlighet då 

eleverna kan visa upp sina kunskaper. Arbetar man som Jens Grönlund beskriver kan det bli 

lättare för lärare att hinna med att se/uppmärksamma alla elever under alla lektioner.  

 

I ”NU 03” från skolverket (2004) går att läsa att eleverna tycker att ämnet idrott och hälsa är 

både roligt och viktigt. Det eleverna anser vara det viktigaste inom ämnet är att lära sig arbeta 

tillsammans, ha skojigt genom rörelse, känna att den egna kroppen är tillräckligt bra, bättra på 

självförtroende och att i högre utsträckning bli mer vältränad. Det eleverna anser vara minst 

betydelsefullt är att inneha kunskaper kring miljö och natur, tävla samt komma på individuella 

rörelser. (Skolverket 2004)  

 

Lars Magnus Engström (1975, s. 24) skriver i sin avhandling om hur ungdomar själva anser 

att yttre omständigheter påverkar deras intresse för fysisk aktivitet. Där visade det sig att det 

som påverkade ungdomarna till att intressera sig mer för fysisk aktivitet var skolidrotten, 

vänner och idrottsföreningar som ungdomarna varit medlemmar i. Det framgick även att 23 

procent av pojkarna menade att de blivit mer intresserade tack vare av betydande bedrifter av 

någon idrottskvinna eller idrottsman, för flickorna var det endast 9 procent som ansåg att detta 

var av betydelse. Vidare skrev Engström (1975, s. 24-25) att 16 procent av flickorna samt 32 

procent av pojkarna anger att de blivit påverkade positivt av referat från sport eller idrott i 

massmedia. Fortsättningsvis menade 29 procent av flickorna samt 15 procent av pojkarna att 

motionskampanjer var en faktor som påverkade dem positivt. Information inom massmedia 

eller liknande forum om effekterna av fysisk träning var något som påverkade eleverna ännu 
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mer; 27 procent av pojkarna samt 37 procent av flickorna menade att detta var något som 

påverkade dem. Skolidrotten visade sig vara en viktig beståndsdel i den positiva riktningen av 

fysisk aktivitet, här svarade 37 procent av flickorna och 30 procent av pojkarna att 

skolidrotten haft en stor betydelse. Men samtidigt svarade ca 10 procent att skolidrotten hade 

haft en inverkan som gjort att deras intresse för fysiskaktivitet påverkats negativt. (Engström 

1975, s. 25) 

 

I boken smak för motion skriver Engström (2010, s. 37) att under det sista årtiondet har en 

utveckling inom ämnet idrott och hälsa skett. Den har formats av att både elever och de 

enskilda skolorna har fått en större självständighet. Engström (2010, s. 37) menar vidare att 

moment som idag är mer självklara inom ämnet idrott och hälsa är rekreation och lek där 

fokus på samarbete har blivit ett naturligt inslag inom ämnet. Motiveringen till att detta har 

blivit naturliga inslag inom ämnet idrott och hälsa är för att på ett inbjudande sätt få elever till 

att vara deltagande men även för att väcka ett intresse för kroppsrörelser och motion som 

räcker livet ut. (Engström 2010, s. 37) Engström (2005, s. 22) beskriver att forskningen inom 

idrottspedagogik innefattar frågor om hur färdigheter, förhållningsätt, kunskaper samt 

uppfattningar om och runt ämnet idrott med dess stora innebörd framställs samt även hur det 

lärs in och förmedlas. Men även i vilket sammanhang dess inflytande- samt 

kommunikationsprocesser sker.  

 

Lars Erik Berg, beskriver (2009, s. 16) att under ett par årtionden med utgångspunkt vid slutet 

av 60-talet inom ämnet pedagogik användes begreppet socialisation och begreppet hade en 

stor roll, men har idag istället övertagits av ett ämne som vi benämner som didaktik. 

Socialisationen står för ett större helhetsperspektiv på eleven i samhället och skolans uppgift i 

det sambandet. Didaktiken har ett mer praktiskt synsätt därför att lärande utvecklingen sker 

mellan läraren och eleverna. Meckbach och Lundvall (2007, s.20-23) beskriver att John Amos 

skrev Comenius Didactica Magna så tidigt som år 1657, och att didaktik har betydelsen 

”konsten att undervisa”.  
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I boken Idrottsdidaktiska utmaningar beskriver Larsson (2007, s. 40) att barn som får lyckas 

genom rörelse och lek har en större chans att bygga en inre styrka och säkerhet.  

Håkan Larsson (2009, s. 51) skriver i en artikel i tidskriften Locus att det första en lärare bör 

visa är att hon eller han, är mycket tydlig med det som görs och sägs eftersom det då skapar 

en stor trygghet inom gruppen.  

 

Att inneha ett starkt KASAM underlättar bemästrande av svårigheter och att komma vidare, 

vilket är en viktig faktor i all inlärning. (Antonovsky 2005, s. 17) Att bli positivt 

uppmärksammad kan kopplas samman med Antonovskys (2005, s. 139) teori om hur ett starkt 

KASAM utvecklas om uppväxten. KASAM kommer belysas ytterligare under rubriken 

teoretiska perspektiv.  

 

Lund (2006, s. 40) menar att det den vuxne visar via sin blick, närvaro, röst samt förmåga att 

skapa kontakt med barnet, att barnet blir taget på allvar och även blir uppmärksammat. Vare 

sig vi tycker om det eller inte eller om vi förmår att ta det till oss eller ej, kommer man som 

pedagog inte någonsin förbi det faktum att som lärare är man en vuxen som är viktig för 

eleverna. Vidare anser Lund (2006, s. 41-42) att det är ett grundläggande behov att bli sedd. 

Hennes åsikt är att vi alla är i behov av att känna att vi blir tagna på allvar, att vi blir hörda 

och uppmärksammade. Lund (2006, s. 92) menar vidare att om man skall kunna bekräfta vad 

någon vill förmedla, fordras det att man lyssnar. Då man lyssnar hör man mer än det språkliga 

budskapet; vi lyssnar även efter det underliggande budskapet. I och med det ger vi den andra 

utrymme. Tillsammans med den andra måste man nu ta reda på vad som är orsak till 

upplevelsen och efter detta hitta en väg som fungerar i fortsättningen, när det handlar om 

samarbetet. (Lund 2006, s. 93) Vidare menar Lund (2006, s. 104) att det viktiga är att se hela 

eleven och även kunna se mer än det faktiska beteendet.  Det är därför viktigt att lyfta fram 

det eleven är bra på i inne i klassrummet. (Lund 2006, s. 104) Lund (2006, s. 106) beskriver 

att andra handlingar man kan använda sig av för att eleven skall känna sig sedd är exempelvis 

att ge eleven en uppgift som är meningsfull som den skall utföra med en annan elev. Det bör 

vara inom ett område som eleven har mycket goda kunskaper inom. Möjligheterna till att 

skapa ett samarbete med eleven är många, men det viktiga är att skapa en dialog. (Lund 2006, 

s. 106) Lund menar även att man verkligen bör vara medveten om att vissa individer av olika 

orsaker är mer på sin vakt, mer kritiska men även mer känsliga än andra. Även om man som 

pedagog försöker bemöta eleven genom att försöka se eleven, vara trevlig och skapa en 

kommunikation i form av en dialog kan elevens uppfattning ändå vara negativt. Ibland blir 
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man som pedagog refuserad genom exempelvis en blick som slås ner av en elev. Det är vid 

varje tillfälle en chansning att försöka ge något till någon. Det går aldrig att helt säkert veta 

om någon vill ha något eller om de inte vill det, eller om det passar dem just i denna situation 

här och nu. Det är något som man rätt och slätt måste tolerera. (Lund 2006, s. 106) I en sådan 

situation menar Lund (2006, s. 106) att det händer att man som pedagog låter eleven sitta där 

för sig själv av den orsaken att man anser att man redan har försökt. Även en erfaren lärare 

kan få en sådan reaktion. Vad som är angeläget då är att man reflekterar kring hur man tänker 

samt vad som skulle kunna vara frestande att göra, men istället kunna le åt sig själv och den 

reaktion man får. Sen måste man gå vidare genom att fundera kring hur just den här eleven på 

bästa tänkbara sätt skall kunna bli sedd, därför att man vill eleven väl. Att man vill eleverna 

väl är det som bör vara det drivande när det gäller strävandet att se eleverna. Något som kan 

göra det här utmanande, spännande men även försvårat är att våra egna upplevelser hänger 

ihop med våra erfarenheter och reaktioner då det handlar om att bli sedd eller att inte bli sedd. 

Detta är det som formar grunden för hur man lyckas att se andra, men även hur man reagerar 

då man blir refuserad. (Lund 2006, s. 107)   

 

Annerstedt, Hansen och Langlo Jagtoien (2002 s. 167) menar att det alltid har lämnats plats 

och tid för lek i idrottsämnet. Trots det har det inte alltid funnits en lika stor medvetenhet för 

det enskilda skolbarnets upplevelser av leken. Det finns en stor betydelse i att ha känslan av 

att lyckas, att kunna var med och behärska olika företeelser. Därför ställer det krav på de 

pedagoger som ger undervisning inom idrottsämnet, att pedagogerna ger plats för olika sätt att 

leka på. (Annerstedt, Hansen & Langlo Jagtoien 2002 s. 167) Vidare menar Annerstedt, 

Hansen och Langlo Jagtoien (2002 s. 167) att möjligheterna att lyckas med undervisningen är 

stora inom ämnet idrott och hälsa, om inriktningen har en betoning som är lekfull. Det kan 

möjligöra att olika spänningar frigörs samt att motstånd löses upp, och det ges möjligt till att 

ha roligt och skratta. Vidare går att läsa att i årskurserna med de lägre åldrarna, bör dagen 

genomgående formas av lek samt även en attityd som är lekfull. Eleverna är mestadels 

leklystna och livliga om de får tillfälle att nyttja sig av dessa egenskaper. Även äldre barn 

tycker på ett på annat sätt att det är roligt att leka, därför måste leken för elever i puberteten 

läggas fram på ett sätt som är tilltalande för dem. Sättet som man lägger fram det hela på, är 

mycket avgörande i dessa åldrar. (Annerstedt, Hansen & Langlo Jagtoien 2002 s. 167) 
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I skolåldern har leken mellan barn samma utgångspunkter som en förtrolig dialog mellan 

vuxna, av den orsaken att man i båda situationerna måste få vara ostörd, känna sig trygg; det 

måste finnas en ömsesidighet, ett samförstånd samt ett turtagande. (Olofsson Knutsdotter 

2006, s. 40) 

 

3 Syfte 
Syftet var att undersöka om lärarna hann med att uppmärksamma varje elev i ämnet idrott och 

hälsa. 

 

3.1 Frågeställningar 

Blir alla elever sedda på idrotten? 

Hur gör pedagogerna för att hinna med alla elever? 

 

4 Teoretiskt perspektiv 
I samhället som vi lever i idag, finns det tankar om att kropp och själ är förenade med 

varandra att dessa måste vara samankopplade för att vi som individer skall må bra både 

fysiskt och psykiskt. Inom skolämnet idrott och hälsa blir detta en naturlig del i 

undervisningen eftersom ämnet i stor utsträckning handlar just om fysiskt och psykiskt 

välmående. När eleverna ibland, av olika anledningar, inte vill eller kan delta i 

undervisningen av idrott och hälsa, kan det bero på de att de inte mår bra fysiskt eller 

psykiskt. Barn i dagens samhälle behöver lära sig att de har en del i ett sammanhang, att just 

deras delaktighet har en betydelse i situationen de befinner sig i. Någon som har skrivit om 

hur viktigt det är att känna att man är en del av ett sammanhang är Aaron Antonovsky. Han 

var internationellt berömd och även en mycket högt ansedd medicinsk sociolog, som var 

professor i ämnet. (Antonovsky 2005, s. 11) 
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4.1 KASAM 

Antonovsky (2005, s. 17) skriver om känslan av sammanhang även kallat för KASAM. Med 

sin teori menar Antonovsky att KASAM är ett sätt att övermanna svårigheter och att ha en 

stark självkänsla. Som exempelvis det vi kallar för ”maskrosbarn”. Har man ett bra KASAM 

har man en bra tolerans mot livet. Har du ett starkt KASAM är du balanserad och kan vara 

självkritisk, har en stark självkänsla och är bra på problemlösning. Har du istället ett svagt 

KASAM har du låg motivation, är kraftlös, får lätt ångest och blir orolig. (Antonovsky 2005, 

s. 42-57) Antonovsky (2005, s. 42-57) beskriver vidare att det finns tre grundläggande delar i 

begreppet KASAM, han kallar dem för begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. 

Begriplighet handlar kortfattat om i vilken omfattning som man upplever yttre samt inre 

stimuli som förnuftsmässigt konkreta, som information som är sammanhängande, 

strukturerad, ordnad samt tydlig, snarare än som ett sorl. (Antonovsky 2005, s. 44) Den andra 

grundläggande delen kallas för hanterbarhet och handlar om den grad i vilken man uppfattar 

att det finns olika tillgångar till ens förfogande. Med hjälp av dessa har man möjlighet att 

möta de krav som ställs av de stimuli som man överöses av. (Antonovsky 2005, s. 45) Den 

tredje grundläggande delen är meningsfullhet som Antonovsky ser som begreppets 

motivationskomponent, det är att ha viljan att stöta ihop med svårigheter och motgångar, att 

kunna hitta en betydelse och ett innehåll i de olika lägen som uppkommer. (Antonovsky 2005, s. 

45-46) Vidare menar Antonovsky (2005, s. 47) att de tre grundläggande delarna inte skall ses 

som frigjorda enheter utan istället som att de tre delarna är oupplösligt sammanflätade.  

 

5 Metod 
Insamlingen av data har skett med hjälp av intervjuer samt observationer. Metodlitteraturen 

som används vid insamlingen av data är det värderande ögat (Björndal 2009) samt Närhet 

och distans - kvalitativa metoder i samhällsvetenskap (Repstad 2007). Kombinationen av 

intervjuer och observationer som metoder kompletterande varandra och att närvara under 

observationerna gav en möjlighet till att se helheten av undervisningen och samspelet mellan 

lärare och elever. Intervjuerna av lärarna avsåg att fånga upp lärarnas syn på vikten att fånga 

upp varje enskild elev.    
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5.1 Val av metod 

Undersökningen har skett utifrån den kvalitativa metoden, då denna metod ger en djupare 

förståelse menar Björndal (2009, s. 23), vilket bättre passar frågeställningen än en kvantitativ 

metod. Metoderna som har använts är observationer för att observera klassrumssituationen 

och för att se om alla elever blir uppmärksammade av lärarna. Samt att även via intervjuerna 

få en inblick i om lärarna arbetar aktivt för att uppmärksamma alla elever. 

 

Enligt Björndal (2009, s. 92) finns det fyra olika sätt att intervjua på, där alla sätten har olika 

struktur. Arbetssättet som används i denna uppsats kallas i boken ”standardiserad intervju 

med öppna frågor och svar”. Det är ett intervjusätt som består av ett fast antal frågor där 

frågorna bör besvaras i den ordningsföljd de ställts.  Frågorna samt svaren i denna typ av 

intervju är av en karaktär som är ganska öppen. En fördel med att arbeta utifrån detta 

intervjusätt kan vara att svaren från olika intervjuade personer kan bli mer lika och det blir då 

lättare att jämföra de olika svaren. (Björndal 2009, s. 92) När observationerna gjordes var 

utgångspunkten ett observationsschema som är beskrivet av Björndal (2009, s. 57). Detta 

fylldes i med streck i olika kollumner som har olika rubriker (se bilaga 2) men istället för som 

i boken observera tid observerades här istället antal och därför blev inte observationsschemat 

exakt lika som bokens. Det som fyllts i kolumnerna är resultaten av hur stort antal elever som 

deltagit under lektionen samt vad lärarna gjort om de märkt att elever slutat delta i 

undervisningen. (Björndal 2009, s. 57) Detta har sammanställts till en tabell där resultaten 

redovisas. 

 

5.2 Urval 

För att få godkänt i uppsatsskrivande på grundnivå har det varit obligatoriskt att vara två 

veckor på VFU-skolan/skolorna (VFU är en förkortning för, verksamhetsförlagd utbildning) 

som man gör praktik på. Detta har styrt urvalet och skolan var i princip redan vald i förväg 

och inget som gick att styra över.  Fyra av sex idrottslärare som finns på grundskolorna i 

kommunen där insamlingen gjorts har intervjuats. Att det blev just dessa fyra lärare var att det 

gick att få ihop observationstillfällen då deras olika scheman inte krockade, så att samma 

årskurser kunde observeras med olika pedagoger och vidare att dessa lärare tackat ja till 

förfrågningen att delta i intervjuerna. Tillfrågandet av deltagande skedde via e-post till två av 

lärarna, de andra två blev tillfrågade muntligt om de var villiga att delta i intervjuerna samt 

även om det gick bra att göra observationer på dem och en del av de klasser som de 
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undervisar i. De intervjuade lärarna undervisar alla i samma årskurser. Intervjuerna gjordes 

med två mannliga och två kvinnliga lärare för att undvika att samtliga intervjupersoner var av 

samma kön. De intervjuade var fyra lärare från två olika skolor. Det är två manliga lärare, i 

transkriberingen benämns de som Lärare 2 som är 37 år samt Lärare 3 han är 40 år.  De 

andra två lärarna är två kvinnliga lärare de benämns i transkriberingen som Lärare 1 hon är 

41 år samt Lärare 4 som är 54 år. Det finns med andra ord en ålderspridning mellan 

intervjupersonerna. Alla lärarna arbetar med skolklasser på både låg, mellan och högstadiet. 

Längden som lärarna arbetat som idrottslärare är mellan 12 - 31 år. Alla har en 

idrottslärarutbildning. Observationerna av lärarna och eleverna gjordes på två skolor. 

Undersökningen kan även visa på eventuella skillnader de två skolorna emellan vad gäller om 

eleven blir sedda under idrott och hälsa lektionerna eller ej. Observationerna är gjorda på 

lektioner som hållits av alla de intervjuade lärarna, här har observerats när lärarna arbetat med 

undervisning i åk 3, åk 4, åk 6, åk 7 samt åk 9. Dessa årskurser är observerade för att få en 

relativt stor bredd i elevernas ålder för att se om åldern spelar in något i resultatet av 

observationerna. 

5.3 Genomförande 

Intervjuerna skedde enskilt med varje lärare i arbetsrummet innanför idrottssalen och spelades 

in med en Iphone. Då detta innebär att all information intervjuerna givit finns tillgänglig för 

analys över tid. Detta skulle inte vara fallet om intervjuerna endast nedtecknats.  (Björndal 

2009,s. 98) Intervjuernas längd skiljde sig lite beroende på vilken lärare som intervjuades, de 

tog mellan ca 10 till ca 20 minuter.  

 

5.4 Databearbetning  

När alla intervjuer var genomförda transkriberades de på dator till skrift. Utifrån de 

transkriberade intervjuerna gjordes en sammanställning av intervjuerna. Intervjufrågorna går 

att se som bilaga 1. Observationerna genomfördes med hjälp av ett observationsschema. När 

observationerna var klara sammanställdes observationsschemana till en tabell. 

Observationsschemat är bifogat som bilaga 2. 
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5.5 Tillförlitlighetsfrågor 

Reliabilitet innebär hur exakta indikatorerna är och validitet handlar om man har klarat av att 

mäta just det man har önskat mäta. (Repstad 2007, s. 151)  

 

För att säkerställa reliabiliteten är intervjuerna inspelade och dessutom antecknade samt att 

observationerna noterats i scheman. Två metoder för datainsamling/observationer och 

intervjuer har använts. Antalet elever som närvarat har varit hög. 

För att säkerställa validiteten är intervjupersonerna tillika de observerade lärarna fördelade 

lika över kön, antalet år i yrket har en spridning på 19 år, åldern på desamma har en spridning 

på 17 år och samtliga har en lärarutbildning. Undersökningen har skett vid två olika skolor 

och åldersspridningen på eleverna har varit sex år. Observationerna är gjorda olika tidpunkter 

på dagen samt över en tidsperiod av två veckor, detta för att undvika att tidsfaktorn skall 

påverka.  

 

5.6 Etiska aspekter  

I processen av insamling har inte kommunens, skolornas eller lärare och elevers namn nämnts 

för att skydda deltagarnas integritet. Lärarna har istället benämnts med siffror i det 

transkriberade materialet. Studien kommer inte att påverka informanterna efter studien då de 

fått vara anonyma. Lärarna blev informerade via e-post en månad innan om att intervjuer och 

observationerna skulle äga rum. Eleverna fick information i början av varje lektionstillfälle 

som de blev observerade att observationerna är en del av en uppsats som ingår i 

lärarutbildningen. Vidare informerades att alla som blev observerade var anonyma i 

undersökningen. När man intar rollen som observant skall det inte störa den vardagliga 

undervisningen, det skall förhoppningsvis fortgå som vanligt även om elever och lärare blir 

observerade. De forskningsetiska reglerna har även tagits i beaktande genom de fyra 

huvudkraven som är följande; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. Informationskravet har använts då lärarna blivit informerade om att 

deltagandet i intervjuerna var helt frivilligt. Samtyckeskravet nyttjades då lärarna och gav 

samtycke till att intervjuerna spelades in på en Iphone. Gällande konfidentialitetskravet fick 

lärarna innan de medverkade i intervjuerna information om att deras deltagande var anonymt. 

När det kommer till nyttjandekravet har det insamlade materialet enbart använts i 

forskningssyfte för undersökningen. (Vetenskapsrådet 2002, s. 6-14)  
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6 Resultat 
Här följer först valda delar ur de transkriberade intervjuresultaten. Därefter följer resultat 

utifrån observationsdiagrammen.  

 

”Hur ser möjligheterna ut att se alla elever under en idrottslektion?”  

Lärare 1 beskriver att hon alltid har en gemensam samling där hon beskriver upplägget av 

lektionen, vidare beskriver hon att hon även har även en avslutning med eleverna. Hon samlar 

på så sätt eleverna och hon får samtidigt information om vilka som är närvarande. Hon menar 

vidare att det inte alltid är lätt under lektionen när alla elever är igång att uppmärksamma var 

och en av eleverna. Lärare 3 menar att när man har jobbat ett visst antal år får man en 

överblick under lektionen om vad som pågår och får som lärare det lättare att uppmärksamma 

både positiva och negativa saker som sker under lektionens gång. Lärare 4 och Lärare 2 

menar att det beror på vilken grupp man undervisar samt hur stor gruppen är. Lärare 2 anser 

att det bästa en lärare kan göra är att dela in eleverna i mindre grupper och att de får arbeta vid 

olika stationssystem, för att han anser då att du som pedagog får det lättare att se eleverna.  

”Om någon/några elever inte är delaktiga hur hanterar du en sådan situation?”   

Lärare 3 menar att alla elever är olika och behöver bemötas på olika vis. Lärare 1, Lärare 2 

och Lärare 4 berättade att de går fram och pratar med eleven när de ser att eleven inte deltar. 

De frågar då vad det beror på att eleven inte deltar och försöker få med eleven och anpassar 

eventuellt aktiviteten för eleven så att aktiviteten känns meningsfull, och då kan kanske 

eleven även bli delaktig.  

 

”När elever ej är ombytta, går det att se något mönster i vilka eleverna är?” 

 

Lärare 1 menar att det oftast är samma elever som inte byter om och att man ganska snabbt 

ser vilka som sätter det i system och vilka som inte tycker om idrott och hälsa. Läraren 

försöker anpassa undervisningen så att det skall bli bra förutsättningar för alla. Vidare menar 

hon om det handlar om omklädningssituationen löser hon det genom att bland annat låta 

eleven i fråga gå och duscha och byta om lite tidigare. Hon berättar vidare att om det  är själva 

aktiviteten det handlar om, får man som lärare kompromissa. T.ex., vad är eleven intresserad 

av, går aktiviteten att anpassa så att den passar eleven lite bättre? Läraren använder sig även 
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av en del kringaktiviteter som teoretiska uppgifter, som eleven får sitta och lösa under 

lektionen. Lärare 2 tycker att det oftast är samma elever som inte byter om. Vidare menar 

han att man som lärare har ett ansvar för att gå till botten med varför dessa elever inte är med 

och utifrån detta försöka lösa situationen. Lärare 4 anser det viktigt att förstå orsaken till att 

en elev återkommande inte byter om.  

 

”För betygssättning/omdömen av varje elev hur går du tillväga, hur gör du för att "se" 

alla?” 

 

Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3, samt Lärare 4 svarade att det ibland skriver små noteringar 

eller exempelvis bockar av att eleverna kan ett visst moment. Lärare 4 tycker att alla lärarna 

försöker skriva något om några elever efter varje lektion men anser att de inte hinner skriva 

om varje elev efter varje lektion. Lärare 1, Lärare 2 samt Lärare 4 tycker att man börjar 

göra olika bedömningar på elever från förstaklass. Exempelvis hur elevernas grovmotorik är 

utvecklad.  

 

”Avslutningsvis finns det något du vill lägga till angående elever som kanske inte blir 

sedda?” 

 

Lärare 4 tycker att det mer och mer har blivit ”de stökiga” eleverna som får väldigt mycket 

uppmärksamhet och där med tar stor plats. Men för att få de stora grupperna att fungera, 

menar hon att de är nödvändigt att ”ta tag” i de stökiga eleverna vilket går ut över de tysta och 

lugna eleverna. Det är svårt att hinna med alla elever, anser hon. Vidare menar hon att det är 

positivt att de arbetar två lärare tillsammans. De kan då dela grupperna och göra olika 

grupperingar, så att exempelvis de lugna eleverna får gör en egen aktivitet och får vara för sig 

själva och få lite mer uppmärksamhet. Lärare 4 tycker likaså att det är alltid bättre att vara 

två på en stor grupp än att vara ensam på en liten grupp. För skulle det hända något så är man 

ju alltid två och det anser hon vara en av fördelarna med att jobba två ihop. Lärare 3 anser 

även han att det är bra att vara två idrottslärare med två klasser. Istället för att vara en lärare 

med en klass. Är man två lärare hinner man gå in mer i olika situationer och uppmärksamma 

eleverna och även att en kan gå ifrån om det är någon situation som kräver det, exempelvis 

om en elev skadar sig. Att arbeta två idrottslärare ihop är bara en fördel anser han. Lärare 1 

svarar på denna fråga att hon tycker att elever blir sedda, men kanske inte exakt varje lektion. 

Sedan beskriver hon att de ibland jobbar med stationssystem, då tar hon för vana att sätta sig 
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vid en station, därför att alla elever kommer att passera där och då har alla elever blivit sedda 

en gång menar hon.  

 

 

6.1 Sammanställning av observationsscheman 

Tabell 1 – visar resultatet av observationsscheman 

Årsk
urs 

Elever 
total 

Elever 
närvarande 

Avviker 
under 
lektionen 

Avvikande elever 
uppmärksammas 

Elever ej 
ombytta 

Antal av de ej 
ombytta som fick 
annan uppgift 

3A 23 22 2 2 0 0 
3B 25 24 0 0 0 0 
3C 25 24 1 1 1 1 

Årsk
urs 

Elever 
total 

Elever 
närvarande 

Avviker 
under 
lektionen 

Avvikande elever 
uppmärksammas 

Elever ej 
ombytta 

Antal av de ej 
ombytta som fick 
annan uppgift 

4A 25 23 0 0 3 3 
4B 25 23 0 0 2 2 
4C 23 21 2 2 2 2 

Årsk
urs 

Elever 
total 

Elever 
närvarande 

Avviker 
under 
lektionen 

Avvikande elever 
uppmärksammas 

Elever ej 
ombytta 

Antal av de ej 
ombytta som fick 
annan uppgift 

6A 27 22 3 2 0 0 
6B 28 24 2 2 0 0 
6D 28 21 1 1 3 3 
6E 27 26 0 0 5 5 

Årsk
urs 

Elever 
total 

Elever 
närvarande 

Avviker 
under 
lektionen 

Avvikande elever 
uppmärksammas 

Elever ej 
ombytta 

Antal av de ej 
ombytta som fick 
annan uppgift 

7A 24 20 3 3 5 5 
7B 25 18 2 2 5 5 

Årsk
urs 

Elever 
total 

Elever 
närvarande 

Avviker 
under 
lektionen 

Avvikande elever 
uppmärksammas 

Elever ej 
ombytta 

Antal av de ej 
ombytta som fick 
annan uppgift 

9B 25 25 0 0 3 3 
9C 24 24 0 0 3 3 
 

Utifrån observationerna som transkriberats till en tabell går det tydligt att se att eleverna så 

gott som alltid blir sedda av en pedagog varje lektionstillfälle när eleverna försöker dra sig 

undan (se sammanställning av observationsscheman). Lärarna för en dialog för att se hur 

lektionen kan anpassas så att eleverna känner att de vill och kan vara delaktiga under 

lektionen. I observationerna har bland annat undersökts om läraren sett elever som avvikit 

inom två minuter. Har lärarna inte uppmärksammat eleven inom denna tid har det observerats 
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som eleven inte blivit uppmärksammad av läraren. Detta skedde endast med en elev under 

alla observationer (se sammanställning av observationsscheman). Eleven blev 

uppmärksammad och sedd av en lärare efter ca tre minuter. Annars går att utläsa att i 

sammanställning av observationsscheman att lärarna uppmärksammar varje elev som på något 

sätt avviker under lektionens gång. Tittar man jämförande på sammanställning av 

observationsscheman går att utläsa att eleverna som går i åk 3, åk, 4 samt eleverna i åk 9 har 

störst andel med närvarande elever samt att där avviker färre elever än vad det gör i åk 6 samt 

i åk 7. Tittar man vidare på sammanställningen av observationsschemat på åk 3, åk 4 samt åk 

9 kan man avläsa att i dessa årskurser avviker minst antal elever. Granskar man ytterligare 

resultaten av alla observationer i sammanställningen av observationsscheman går att utläsa att 

alla de elever som ej är ombytta blir uppmärksammade av läraren och får en annan uppgift att 

lösa under lektionens gång; ingen elev som ej är ombytt bli sittandes utan något att göra.  

 

6.2 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis går att beskriva att lärarna själva berättar i intervjuerna, att när de ser att 

en elev avviker söker lärarna genast upp eleven/eleverna ifråga och försöker ta reda på varför 

de inte längre deltar i undervisningen. Lärarna beskriver vidare att de försöker anpassa 

undervisningen på så sätt att eleven känner att hon eller han kan och vill delta i 

undervisningen. Det går även att dra samma slutsats utifrån observationstabellen som är 

sammanställt utifrån observationerna. Där går att utläsa att lärarna i stor grad uppmärksammar 

de elever som avviker. Resultaten visar att eleverna blir uppmärksammade om de drar sig 

undan, vilket resulterar i att samtliga är aktiva under lektionerna.  
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7 Diskussion  
Här beskrivs först de valda delarna ur de transkriberade intervjuerna som tidigare redovisats i 

resultatdelen, men här sammankopplas de istället med valda delar ur litteraturen från 

bakgrunden samt det teoretiska perspektivet. Huvudfrågeställningarna var: ”Blir alla elever 

sedda på idrotten?” samt ”Hur gör pedagogerna för att hinna med alla elever?” 

 

7.1 Resultatdiskussion  

”Hur ser möjligheterna ut att se alla elever under en idrottslektion?” 

Det Lärare 1 beskriver att det hon gör är att ha en gemensam samling där hon går igenom 

vad som skall ske under lektionen. Det hon gör går att koppla samman med Begriplighet som 

är en av de tre grundläggande delarna i begreppet KASAM. (Antonovsky 2005, s.44) När 

Lärare 1 samlar eleverna för samling får de en möjlighet att, i olika omfattning, uppleva yttre 

samt inre stimuli, när läraren beskriver lektionens gång både muntligt och kroppsligt. Då kan 

lektionens lärande syfte eventuellt bli mer förnuftsmässigt konkret för eleverna. Eleverna 

delges information som är sammanhängande, strukturerad, ordnad samt tydlig.  (Antonovsky 

2005, s. 44) Detta går att tolka som att Lärare 1 förenklar förmedlingen till eleverna samt 

även förbättrar elevernas delaktighet.  

 

”Om någon/några elever inte är delaktiga hur hanterar du en sådan situation?”  

Här berättar Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 4 att de går fram och för ett samtal med eleven 

när de ser att eleven inte är delaktig. De undrar vad det beror på att eleven inte medverkar och 

försöker få med eleven och anpassar eventuellt aktiviteten så denne blir delaktig. Detta sätt 

som lärarna beskriver att de vill få med eleverna på genom diskussion, går att knyta an till det 

Antonovsky (2005, s. 45) beskriver som hanterbarhet samt meningsfullhet och som två av 

de tre grundläggande delarna i begreppet KASAM.  Hanterbarheten kommer in i 

undervisningen när lärarna hjälper eleverna att se i vilken grad som eleven uppfattar att det 

finns olika tillgångar till ens förfogande, här får eleven hjälp av lärarna att se att det finns 

andra vägar att arbeta sig igenom just det moment som undervisas under just detta 

lektionstillfälle då eleverna inte velat delta. Eleverna ges då en möjlighet att möta de krav som 

ställs av de stimuli som man överöses av på just sin egen nivå. (Antonovsky 2005, s. 45) 

Lärarna använder sig av meningsfullhet när de hjälper eleverna till att få energi till att vilja att 
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bemästra svårigheter och motgångar under idrott och hälsa undervisningen.  Lärarna får eleverna, 

som först inte vill delta, att försöka prova på aktiviteten samt kunna hitta en betydelse och ett 

innehåll i de olika momenten under lektionen som uppkommer. (Antonovsky 2005, s. 45-46) 

Lärarnas svar om att de för en dialog med eleverna går även att koppla till det Lund (2006, s. 

92) beskriver. Hon menar att om man skall kunna bekräfta vad eleven vill förmedla, krävs det 

att läraren lyssnar. När lärarna lyssnar på eleverna och vad de har att säga om att de inte är 

delaktiga, hör lärarna ett budskap som är mer än ett språkligt budskap. Lärarna kan då även 

lyssna efter ett underliggande budskap. När lärarna gör så, ger de eleverna utrymme. (Lund 

2006, s. 92) När eleverna känner att lärarna lyssnar på dem, kan eleverna få en känsla att de 

blivit sedda och uppmärksammade. Lärarna försöker att få med eleven genom att eventuellt 

anpassa aktiviteten för eleven så hon eller han blir delaktig. Det gör lärarna bland annat 

genom att eleverna får göra något som kan kännas meningsfullt för dem. Lund (2006, s. 106) 

menar att om en elev skall känna att hon eller han blir sedd bör eleven få en uppgift som 

känns meningsfull att utföra. Lund (2006, s. 106) menar vidare att det bör vara en uppgift som 

är inom de ramar som känns trygga för eleven. Utifrån svaren från alla lärarna går även att se 

likheter med vad som beskrivs av Larsson (2007, s. 40). Han beskriver att barn som får lyckas 

genom rörelse och lek har en större chans att bygga en inre styrka och säkerhet. Detta kan 

endast ske om barnen blir sedda och även blir hjälpta framåt i sin utvecklig med hjälp av en 

lärare. Detta har lärarna i intervjusvaren beskrivit att de gör, då de anpassar aktiviteten så att 

eleven/eleverna kan delta i undervisningen.   

 

”När elever ej är ombytta, går det att se något mönster i vilka eleverna är?” 

 

Här berättar Lärare 1 Lärare 2 samt Lärare 4 att det ofta är samma elever. Lärare 1 menar 

att för att få med dessa elever får de göra någon slags kompromiss med eleven och/eller 

anpassar aktiviteten så att eleven känner att de passar honom eller henne lite mer. Detta 

beskrivs av Annerstedt, Hansen och Langlo Jagtoien (2002 s. 167) där de menar, att det är av 

stor betydelse att eleven får ha en känsla av att de kan klara av uppgiften. De menar vidare att 

pedagogerna måste kunna förmedla olika sätt att leka på inom idrottsundervisningen. 

(Annerstedt, Hansen & Langlo Jagtoien 2002 s. 167) När lärarna anpassar aktiviteten för de 

elever som inte deltar kan det ibland vara genom lek. Annerstedt Hansen och Langlo Jagtoien 

(2002 s. 167) menar även att det sättet som läraren lägger fram förslag till olika typer av lekar 

på är avgörande för hur eleverna skall ta emot förslaget.  Även Engström (2010, s. 37) betonar 

att ett element som idag är mer självklart inom ämnet idrott och hälsa är lek. Lek har blivit en 
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mer naturligt del av undervisningen, leken kan vara ett inbjudande inslag i undervisningen 

och detta bidrar till att eleverna deltar mer. (Engström 2010, s. 37) När eleverna bjuds in till 

en diskussion får de också inflytande på hur undervisningen utformas och många elever väljer 

då ofta olika typer av lekar. Detta inflytande kan bidra till att dessa elever börjar ta med sig 

ombyte. Ytterligare en orsak till varför eleverna bör få leka under idrott och hälsa lektionerna 

är för att eleverna genom lek kan visa vad de vill. Olofsson Knutsdotter (2006, s. 40) anser att 

i skolåldern har leken bland barn samma utgångsläge som ett förtroligt samtal mellan vuxna, 

av den anledningen att man i båda situationerna verkligen bör få vara ostörd och känna sig 

säker; det måste finnas en ömsesidighet, turtagande samt ett samförstånd. (Olofsson 

Knutsdotter 2006, s. 40) Lärare 2 och Lärare 4 menar att man måste gå vidare och ta reda på 

varför eleven känner som den gör. Detta går att koppla till Lund (2006, s. 93) som beskriver 

att man att man tillsammans med eleven tar reda på vad som är orsaken till att eleven känner 

som hon eller han gör och från denna utgångspunkt kan man hitta ett samarbetssätt som i 

fortsättningen kan komma att fungera.  

 

För betygssättning/omdömen av varje elev hur går du tillväga, hur gör du för att "se" 

alla?  

Svarade Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3, samt Lärare 4 att det emellanåt skrivs små 

noteringar eller exempelvis bockar av att eleverna har kunskap i ett visst moment. Lärare 4 

menar att alla lärare försöker skriva något om några elever efter varje lektion men de anser att 

de inte hinner skriva om varje elev efter varje lektion. Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 4 

anser att man börjar göra olika bedömningar på elever från första klass. Exempelvis hur 

elevernas grovmotorik är utvecklad. Detta tillvägagångssätt överensstämmer med det som 

Grönlund (2007, s. 74) och hans kollegor anser vara en viktig del i arbetet som lärare. Om 

läraren skall kunna ha en möjlighet att göra en likvärdig bedömning av elevernas kunskap bör 

läraren ha olika typer av bedömningskriterier så som muntliga, skriftliga och även genom 

olika praktiska genomföranden. Man ser på lektionerna som ett tillfälle då eleverna kan 

införskaffa sig olika kunskaper, men även en möjlighet då eleverna kan visa upp sina 

kunskaper. När lärarna på VFU-skolan gör noteringar om olika elever har de gjort en 

bedömning av elevens praktiska kunskaper. Arbetar man som Jens Grönlund (2007, s. 74) 

beskriver i texten kan det bli lättare för lärare att hinna med att se/uppmärksamma alla elever 

under alla lektioner.  
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”Avslutningsvis finns det något du vill lägga till angående elever som kanske inte blir 

sedda?” 

  

Lärare 4 berättar att hon tycke att de elever som är stökiga tar för mycket tid och 

uppmärksamhet från henne då hon undervisar och hon vill att alla elever skall få ta del av 

hennes uppmärksamhet. Vidare menar hon att när det är fler lärare, delar de ibland upp 

klassen i mindre grupper och på så sätt hinner de med att ge uppmärksamhet även till de 

elever som ”sköter sig”. Att Lärare 4 upplever visa elever som stökiga kan bero hennes egna 

erfarenheter. Lärare 3 tycker att det bara är positivt att vara fler lärare eftersom att de då 

hinner uppmärksamma eleverna mer i olika situationer. Lund (2006, s. 41-42) hävdar att det 

är ett grundläggande behov för alla människor att bli sedda. Här menar Lärare 1 att hon 

tycker att alla elever blir sedda men att varje enskild elev inte blir sedd exakt varje 

undervisningstillfälle. Men att hon försöker när de har olika stationer under lektionerna att 

positionerar sig själv vid en station och ser på så sätt varje elev på den lektionen. Det Lärare 

1 beskriver kan kopplas till Lunds (2006, s. 40) beskrivning: när läraren via sin blick, röst, 

närvaro och även med sin förmåga att skapa kontakt med eleven, kan det vara ett sätt som 

göra att eleven känner att hon eller han är tagen på allvar och även blivit uppmärksammad.  

 

I tabellen på sida 13, som är en sammanställning av observationsscheman går att utläsa att 

lärarna nästintill varje gång fångar upp eleverna då de avviker under en lektion och att lärarna 

hjälper eleverna att återgå till ett deltagande i undervisningen. Detta kan kopplas samman med 

resultaten i Engströms (1975, s. 25) avhandling. Där framkom att Skolidrotten var en viktig 

beståndsdel i den positiva riktningen av fysisk aktivitet och att 37 procent av flickorna och 30 

procent av pojkarna svarade att skolidrotten haft en stor betydelse. Men samtidigt svarade ca 

10 procent att skolidrotten hade haft en inverkan som gjort att deras intresse för fysisk 

aktivitet påverkats negativt. (Engströms 1975, s. 25) Jag anser att det är positivt att lärarna i 

VFU skolorna där observationerna gjorts fångar upp eleverna som avviker snabbt. Eleverna 

får genom detta hjälp till att öka sin motivation till att delta samt få en positiv bild av ämnet. 

Vidare kan de då i förlängningen känna det som det beskrivs i undersökningen från skolverket 

(2004) som kallas för ” NU 03”, att eleverna anser ämnet idrott och hälsa är både roligt och 

viktigt. Det eleverna anser vara det viktigaste inom ämnet är att lära sig arbeta tillsammans, 

ha skojigt genom rörelse, känna att den egna kroppen är tillräckligt bra, bättra på 

självförtroende och att i högre utsträckning bli mer vältränad. (Skolverket 2004)  
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Innan starten av studien var föreställningen att eleverna inte skulle bli ”sedda” tillräckligt av 

lärarna. Detta baserades på föreställningen att idrottssalen är ett stort klassrum som elever lätt 

kan smita/glida undan i. Därför är jag mycket positivt överraskad att resultaten från såväl 

intervjuer som observationer visar att elever nästan alltid fångas upp av lärarna mycket snabbt 

då de smiter/glider undan och får ofta hjälp av lärarna att hitta nya alternativ till hur eleverna 

kan delta. Om man tittar på sammanställningen av observationsscheman kan man utläsa att 

eleverna i åk 6 samt elever i åk 7 i större utsträckning inte deltar och inte har med sig ombyte. 

Detta tror jag av egen erfarenhet kan bero på att eleverna i dessa årskurser är i en del av 

tonåren då man tycker att man är mer vuxen än vad man egentligen är och vill bestämma över 

sig själv. Ett sätt som eleverna kanske inte helt medvetet tänker på att det är ett försök att 

frigöra sig kan vara att de skolkar samt inte har med sig ombyte. Men det kan även handla om 

grupptryck, man går inte till lektionen eftersom att ens kompisar inte gör det. Samtliga elever 

i åk 9 (se sammanställning av observationsscheman) deltar. Detta kan delvis bero på att 

eleverna är äldre och mognare och ser att deltar man inte i undervisningen får det 

konsekvenser för ens betyg. Samt att eleverna även inser att idrott och hälsa är ett viktigt 

ämne för ens egna fysiska samt psykiska hälsa. Att eleverna i åk 3 samt eleverna i åk 4 (se 

sammanställning av observationsscheman) deltar i stor grad, sett utifrån observationerna kan 

bero på att eleverna tyckt att undervisningen varit kul, och det har ännu inte några krav på sig 

själva om att vara ”coola” som eleverna i åk 6 och åk 7 har. 

  

7.2 Metoddiskussion  

Som tidigare beskrivits anser Repstad (2007, s. 152) att om du som forskare använder dig av 

inspelning som din metod vid en intervju är det i samma omfattning lika betydelsefullt att 

skriva anteckningar under intervjuns gång. Detta är en fråga som berör tillförlitligheten; om 

bandspelaren av någon anledning skulle sluta fungera har du dina anteckningar som stöd. Men 

har man som forskare inga anteckningar går det ut över reliabiliteten, eftersom man då endast 

utgår från det som finns i ens eget minne. (Repstad 2007, s. 152) Just detta hände vid en av 

intervjuerna, det var med intervjun av Lärare 3. Det enda ljud som upptogs från denna 

intervju var de första sekunderna. Jag var därför mycket glad att det gjorts anteckningar när 

materialet av resultaten skulle transkriberas från denna intervju. Denna intervju var även den 

intervju som var längst och utan anteckningar hade det blivit mycket svårt att transkribera 

materialet från den här intervjun. En svårighet vid intervjusituationerna har varit att få de 

intervjuade personerna att inte sväva ut för mycket i sina svar. Ibland har svaren fått en 
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riktning in i ämnen som inte varit relevanta. Därför hade det varit bra om jag gjort 

provintervjuer innan de ”riktiga” intervjuerna skulle ske. Men som helhet har insamlingen av 

data fungerat bra. De två kvalitativa metoder som valts vid av datainsamlingen dvs. 

intervjuerna och observationerna har kompletterat och förstärkt trovärdigheten av resultaten. 

Detta finner jag vara tillförlitligt eftersom båda metoderna fick resultat som stämde överens 

med varandra. 

 

 

7.3 Konklusion  

Samtliga lärare i studien har tydliggjort sin ambition att se samtliga elever och motivera 

till deltagande i idrott. Vidare har observationerna bekräftat att de även i praktiken 

uppmärksammar de elever som drar sig undan och att lärarna då tar kontakt med eleven i 

fråga. Lärarna i studien försöker vidare förstå underliggande orsaker till att en elev drar sig 

undan och finna lämpliga åtgärder för att motivera eleven att deltaga. En vidare konklusion av 

bakgrunden tillsammans med de funna resultaten är att man som pedagog bör hitta vägar att 

öka den enskilde elevens KASAM via att bjuda in till diskussion. 

 

7.4 Fortsatt forskning  

Fortsatt forskning inom detta område skulle kunna vara att se om det skiljer sig i hur elever 

blir sedda och uppmärksammade i undervisningen av idrott och hälsa beroende på vilken 

samhällsklass man till hör. Exempelvis skulle man kunna jämföra resultat från skolor som är 

belägna i socialt skilda områden.  Man skulle även kunna genomföra intervjuundersökningar 

av elever angående deras upplevelse av att bli sedda under idrottslektionerna samt 

intervjuundersökningar av elever angående motivationen till att deltaga i idrott och vad som 

påverkar engagemang och intresse att deltaga.
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Bilaga 1 

1. Hur ser möjligheterna ut att se alla elever under en idrottslektion? (Med att ”se” menas 

att uppmärksamma och hinna med) 

2. Hur arbetar du för att få så många som möjligt delaktiga under lektionen? 

3. Om någon/några elever inte är delaktiga hur hanterar du en sådan situation?   

4. Om vissa elever är väldigt dominerande under lektioner hur hanteras det? 

5. Upplever du att det finns någon skillnad mellan könen vad gäller delaktighet?   

6. För betygssättning/omdömen av varje elev hur går du tillväga, hur gör du för att "se" 

alla? 

7. När elever ej är ombytta, går det att se något mönster i vilka eleverna är? 

 

8.  Avslutningsvis finns det något du vill lägga till angående elever som kanske inte blir 

sedda? 
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Bilaga 2 

 

 

Klass 
Årskurs 

Elever 
totalt 

Elever 
närvarande Avviker  

Avvikande 
uppmärksammas  

Ej 
ombytta 

Antal av de ej 
ombytta som 
fick annan 
uppgift 
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