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Abstract 

Aim 

The aim of this study is to illustrate how a PE-teacher make all pupils feel satisfied with their 

education and their own learning during the PE-lessons.  

 Are there any tools the PE-teacher can use to make the student work and develope in 

their own special way and if so, how are they used?   

 Are there any similarities or differences between the tools used between students that 

possess more or less developed PE-skills?   

 How do the PE-teacher document the students performances when it comes to 

diverged performance levels?   

 What do the students think about the tools that the teacher possibly use? 

Method 

This study has used a qualitative study with interviews. The interviews has implemented in 

different schools with four PE-teachers and four students. They have been recorded or been 

written down. They have all been based on a interview guide and the interviews with the 

teachers took 20 - 30 minutes and the interviews with the students took 5 -10 minutes. After 

that they have been written down and a result analysis with conclusions have been raised. The 

theoretical perspective has been the situational leadership with associated concepts.  

 

Results 

The results show that teachers usually start with a direct leadership that more and more 

developed into a supporting and delegating leadership. The communication and leadership 

teachers use can vary between individual students and individual situations and assignments. 

The teachers give the students similar assignments but sometimes certain students get to help 

other students. Also the students have not thought about if they have gotten any special 

assignments  to do but they think the most important thing is that every student gets to do the 

same assignment.   

 

Conclusions 

The teachers most always have a open and diverse leadership with clear communication  for 

every student and individual, because every situation is not the same as the other during a 

lesson. And that it is important that everybody gets the same assignments but with single 

steering. The tools that a teacher can use is to get help from good students and to give lower 

performer students more help but also to use harder and easier levels at every assignment. 



 

 

Sammanfattning 

 
Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att belysa hur idrottslärare går till väga för att samtliga elever 

ska känna sig tillfreds med sin utbildning och sitt eget lärande under idrottslektionen. 

 Finns det några verktyg som idrottslärare använder för att eleven ska få arbeta och 

utvecklas på sin egen specifika nivå och i så fall hur används de? 

 Finns det några likheter eller skillnader när det gäller verktygen som används mellan 

de elever som besitter mer respektive mindre utvecklade idrottskunskaper? 

 Hur dokumenterar läraren elevernas prestationer när det gäller skiftande 

prestationsnivåer? 

 Vad anser eleverna själva om hur läraren använder sina eventuella verktyg? 

Metod 

Den här studien har en kvalitativ ansats med intervjuer som huvudinriktning. Intervjuerna har 

genomförts på olika skolan, både gymnasiet och grundskola med fyra stycken idrottslärare 

samt fyra stycken elever. De har spelats in på bandspelare eller nedtecknats. De har alla 

grundats på en intervjuguide och intervjuerna med lärarna tog mellan 20 till 30 minuter att 

genomföra och 5-10 minuter att genomföra med eleverna. Därefter har de sammanställts och 

en resultatanalys samt slutsatser har redovisats. Det teoretiska perspektivet som används i 

studien är det situationsanpassade ledarskapet med tillhörande begrepp och formuleringar.  

 

Resultat 

Resultatet har visat att lärarna ofta börjar med ett direktstyrt ledarskap men att de mer och mer 

drar sig mot ett samrådande och självstyrande ledarskap. Kommunikationen och ledarskapet 

lärarna använder varierar från varje enskild elev och varje enskild situation/uppgift. 

Lärarna ger eleverna liknande uppgifter men ibland får vissa elever hjälpa andra till bättre 

resultat. Därmed finns alltså verktyg som går att använda.  

Eleverna har inte tänkt på om de fått någonting speciellt att tänka på men anser det viktigast 

att alla får göra samma saker. 

 

Slutsats 

Lärarna måste alltid kunna ha ett öppet och skiftande ledarskap samt tydlig kommunikation 

för varje enskild elev och individ, då varje situation inte liknar någon annan under en lektion. 

Samt att det är viktigt att alla får samma uppgifter men med enskild styrning. Verktyg att 

använda är att ta hjälp ifrån duktiga elever samt att ge lägre presterande elever mer hjälp vid 

övningar men också att använda sig av svårare respektive lättare övningar av varje moment.
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1. Inledning 

 

Scenario: 

En lärare, Anders, ska hålla i en idrottslektion med en årskurs två på gymnasiet. Han har 

planerat lektionen som ska innehålla innebandy. Han har övningar som gör att eleverna får 

arbeta själva, tillsammans med en annan och senare också i större grupper med matchspel 

som avslutning. Han har tittar vad det står i kursplanen att de ska göra och gått igenom 

målen med dagens lektion. Allt är planerat och klart. När lektionen sedan startar märker 

Anders att en av eleverna är riktigt, riktigt duktig och frågar denna hur det kommer sig. 

Eleven svarar att han spelar i högsta ligan i Sverige och har spelat innebandy i 10 år. Anders 

blir då lite ställd för han inte visste detta och har ju lagt upp en relativt enkel lektion. Vad 

måste han nu göra för att just den eleven fortfarande ska känna att han har utvecklats under 

lektionen och vad skulle hända om eleven tar över för mycket av spelandet från de andra så 

de tillslut tröttnar och inte känner någon motivation längre? Det som skulle bli en lektion med 

bra resultat kan nu istället bli till en katastrof. Vad ska han göra? 

 

Exemplet ovan med Anders kan vara en av många situationer som en idrottslärare kan ställas 

inför. Alla, eller i alla fall de flesta, idrottslärare har gått en grundutbildning för att vara 

befogad att arbeta som lärare men där de endast har lärt sig saker de kan göra men när de 

sedan kommer ut i skolan så ställs de inför en helt annan verklighet. Hur är denna verklighet 

och vad ska man göra när situationen uppstår? Det är i all fall så jag själv tänker som blivande 

lärare på en skola. Det som man själv lär sig på en högskola är inte det samma som 

verkligheten på en skola ute i samhället. Jag vill därför med den här studien visa på hur 

idrottslärare som är ute och jobbar med barn och elever funderar och agerar i idrottssalen vid 

olika sorters problem som de ställs inför. Därmed kan alla som läser den här studien få en 

inblick i hur det är på en skola när ens egen utbildningstid är förbi och jobbtiden börjar. Och 

då förhoppningsvis kunna ge läraren ovan, Anders, några bra tips som han kan använda sig av 

vid situationen som uppstod med den duktiga innebandyspelaren och dennes klasskamrater.  
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2. Bakgrund 

Genom åren har yrket idrottslärare kommit att bli ett utav de mest krävande av lärarrollerna. 

Inte bara för att man fysiskt måste röra på sig hela tiden, delta i övningar och visa eleverna 

vad som ska göras utan det krävs också en mental styrka då det kommer till att kunna dra en 

linje där de olika nivåerna av betyg ska vara och sen kunna välja vart varje enskild elev ligger 

på den skalan som då uppstår. Du ska själv lägga upp vad som ska vara ett rimligt och rättvist 

betyg och alltid kunna motivera det utifrån bestämmelser och mål, som i sig inte alltid är så 

lätta att förstå sig på och tolka.  

 

Historiskt sett har idrottsläraryrket gått ifrån en prestationssyn till en mer målinriktad syn. 

Fokus låg tidigare mer åt tävlingshållet då den som sprang snabbast också fick bäst betyg 

(Larsson & Redelius (red.), 2004) vilket ju gjorde att bedömningen för idrottslärarna var 

mycket lättare, det räckte med att de stod med ett tidtagarur och såg vem som var snabbast 

och därmed också skulle få högst betyg. Idag är synen en helt annan. 

 

I Läroplanen för gymnasieskolan står följande: 

Undervisningen ska utgöras av fysiska aktiviteter utformade så att alla kan delta och 

utvecklas utifrån egna förutsättningar.(Lgr -11, Sid. 83). 

 

Utifrån det kan man se att undervisningen som lärarna i dagens skola ska genomföra måste 

göras så att alla elever, oavsett kön och tidigare erfarenheter, ska kunna delta och arbeta efter 

sin egen förmåga. Därmed höjs kraven på idrottslärarna därför att de måste då kunna vara så 

pass flexibla och lägga upp sina lektioner så att vem som helst ska kunna genomföra dem. När 

det då finns en klass med 30 elever, är det svårt att få det så alla får samma möjligheter. Och 

sedan när också bedömningen kommer in, hur ska de då kunna hitta en gräns som alla elever 

ska bedömas efter? Därmed syns att många problem uppkommer men finns det några 

speciella knep att tillgå för att det ska kunna göras lättare?  

 

När det kommer till hur man kan vara som lärare i skolan så har Liselotte Ohlson (2011) lyft 

fram ett antal olika saker som är viktiga att tänka på och förhålla sig till i sitt ledarskap. Hon 

berättar om att du ska vara tydlig, du ska skapa en bra miljö, du ska uppmärksamma och 

berömma. Alla dessa saker plus att du ska planera en lektion och sedan bedöma insatserna 
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som eleverna också gör. Det kan vara tufft och därmed kan eventuella knep behöva användas 

för att göra undervisningen attraktiv och bedömningen rättvis.  

I den här studien ska förhoppningsvis dessa knep och eventuella verktyg tas fram som ska 

kunna användas av blivande eller nu arbetande idrottslärare.  

 

Vad menas då med verktyg? Det kan vara många olika saker, dels hur läraren väljer att lägga 

upp sin undervisning. Med det menas att läraren kan välja att börja med ett moment för att 

sedan gå över till ett annat och tillslut eventuellt slå ihop dem båda. Stensmo väljer att kalla 

det planering, med olika strategier och olika områden (2008).  

Det kan också vara hur läraren väljer att vara i klassrummet eller idrottssalen. Ska det vara 

väldigt disciplinerat eller ska det vara en fri nivå? Hur läraren anser att styrningen i klassen 

bör vara kan betyda att eleverna beter sig på ett visst sätt och kommer därmed också att vara 

ett stort verktyg som en lärare kan använda sig av. Stensmo lyfter det som kontrollen av 

eleverna i klassrummet (2008).  

 

Sedan vidare om hur läraren väljer att prata med eleverna, ska det vara högljut eller ska 

ljudnivån vara låg och mer samtalsvänlig? Det kan också vara en sorts verktyg att använda för 

läraren. Men också hur denne anser att grupperingarna bör vara i klassen. Ska det arbetas i 

små grupper eller ska det istället arbetas med hela klassen, i en helhet? Och tillslut också 

vilken sorts ledarstil läraren väljer att ta i salen. Styrande, tillbakadragen eller helt enkelt en 

blandning av de båda? (2008).  

 

Det som går att se är i alla fall att många olika verktyg finns att använda men frågan blir dock 

hur läraren ska kunna välja vilka som bör användas. Eller kan alla tillgripas? Förhoppningsvis 

kommer det att synas och presenteras vid resultatet och slutsatsen vad nu arbetande lärare 

förhåller sig till.    

 

2.1 Forskningsöversikt 

Många studier har gjorts om vad exakt lärarna tycker och tänker om sitt arbete och sina 

arbetsförhållanden. Inger Karlefors är en utav dem som i sin studie Att samverka eller..?om 

idrottslärare och idrottsämnet i den svenska grundskolan från 2002 har tagit fram vad 

idrottslärare anser vara viktigast i sitt ämne. Karlfors får bland annat fram att de flesta anser 
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att ha roligt via fysisk aktivitet, bättra på sitt självförtroende och få en bättre fysik är väldigt 

högt prioriterade inom ämnet idrott och hälsa. 

 

Inom samma område som Karlefors har Suzanne Lundvall och Jane Meckbach genomfört en 

undersökning. De har i sin studie "Fritt och omväxlande" - Lärares bakgrund och tankar om 

sitt yrke i boken Mellan nytta och nöje - bilder av ämnet idrott och hälsa (Larsson & Redelius 

(red.), 2004) fått fram att lärare tycker det roligaste med sitt ämne bland annat är att se barnen 

utvecklas och att få se en större syn på elevernas skiftande sidor. Lärarna i studien berättar 

också om att de mer och mer låter eleverna inkluderas i undervisningen och dess planering, 

det gäller under samtliga moment i idrottsundervisningen. Många lyfter också fram att de inte 

gör någon skillnad i uppgifterna på lektionen, när det kommer till killar och tjejer. Alla får 

göra precis samma uppgift, oavsett kön (2004). 

 

Lundvall och Meckbach kommer i studien också fram till vad idrottslärarna anser vara det 

som förändrats till det sämre och där kommer de med svaret att idrotten har fått betydligt 

mycket mindre tid, räknat i timmar per termin och i lektionstid. Men de säger också att antalet 

elever har ökat, både när det gäller antalet klasser som varje lärare har att undervisa men 

också när det kommer till antalet elever i de respektive klasserna. Och till slut också 

styrdokumentens förändrade inriktning när det gäller hela ämnet idrott och hälsa (2004).     

 

I en uppsats från 2010 har Janniche Sköld lyft fram ett antal punkter som eleverna själva 

tycker om ämnet idrott och hälsa. Hon kommer fram till flertalet viktiga resultat. Dels anser 

eleverna att de tycker bland annat sammanhållning är någonting som gör att deras motivation 

till idrotten ökar. Lika så behöver de mål med undervisningen och inlärningen för att kunna 

öka sina prestationer och resultat samt att de får vara med och planera upplägget, men på 

kortare sikt. Sköld kommer också fram till en vidare viktig del i sin studie och den är att 

undervisningen inte innehåll någon variation och därmed skapade den ingen utmaning för 

eleverna, vilket de själva ville ha.   

 

Vad som skulle kunna spegla en god idrottsundervisning för en lärare tar Claes Annerstedt 

upp i boken Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa (2007). Boken lyfter bland annat fram 

att en god lärare och därmed också en god ledare bör kunna:  
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 planera och organisera 

 ha visioner 

 kontrollera och utvärdera 

 ge och ta information 

 kommunicera, samspela och handleda 

 inge förtroende och mening (Annerstedt, 2007, sid. 54) 

 

Vad en lärare lika så bör kunna ha uppsikt över och kunna avgöra under ett lektionstillfälle är 

det som Arvidsson och Bremer lyfter i boken En för alla -alla för en - om gruppdynamik i 

barn och ungdomsidrott från 2006. De säger bland annat att en lärare bör kunna se ett antal 

faktorer under ett lektionstillfälle. Han eller hon måste kunna vara uppmärksam på hur 

gruppen beter sig, hur gruppens förutsättningar ser ut och vilka behoven är. De kommenterar 

även att det kan variera från tillfälle till tillfälle, från dag till dag och från grupp till grupp. Det 

gäller alltså för läraren att läsa av gruppens humör och dess kommunikation gentemot 

uppgiften som ska genomföras, vid varierande situationer. 

      

3. Teoretiskt perspektiv 

Den här undersökningen kommer att ha sin inriktning på hur lärare ska få samtliga elever att 

känna att undervisningen passar dem och vad eleverna själva sedan anser om det. Därmed 

kommer det i den här studien att finnas ett teoretiskt perspektiv som pekar på just lärarnas sätt 

att leda och undervisa, nämligen det situationsanpassade ledarskapet. Perspektivet kommer 

först att presenteras och därefter specificeras i tre begrepp, som anses vara viktiga. När 

resultaten sedan har presenterats kommer en analys att göras där fokus kommer att ligga på 

just de begrepp som tagits fram utifrån perspektivet. 

 

Christer Stensmo lyfter i sin bok Ledarskap i klassrummet (2008) fram att en stor mängd 

forskning har visat på att behovet för en ledare att variera sitt ledarskap är viktigt. Det kan då 

dels handlar om vilken grupp det är som ledaren arbetar med men också vilken uppgift det är 

som ska utföras. När det kommer till hur detta ska gå till så, skriver Stensmo, att teorin som är 

utformad av forskarna Paul Hersey och Kenneth H. Blanchard brukar användas flitigt. Teorin 

kallar de för det situationsanpassade ledarskapet. Hersey och Blanchard har i boken 

Management of organizational behavior - Leading human resources (2001) tillsammans med 
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Dewey E. Johnson tagit fram modellen som ska redogöra för hur en ledare kan variera sitt sätt 

att lära ut sin kunskap på. De tar dock avstånd ifrån att det ska finnas en given ledarstil utan 

anser att det är upp till ledaren själv att anpassa sig efter mognaden på gruppen och 

individerna (2001). De lyfter bland annat fram mognaden bland eleverna och individen som 

två komponenter: Vilja och kompetens. Vilket visar följande resultat: 

 

 Eleven har varken vilja eller kompetens att klara uppgiften 

 Eleven har viljan men inte kompetensen att klara uppgiften 

 Eleven har inte viljan men kompetensen att klara uppgiften 

 Eleven har både vilja och kompetensen att klara uppgiften (Stensmo, 2008) 

 

Utöver mognadsgraden bland utövarna (eleverna) vill de framförallt framhålla fyra stora 

byggstenar eller förhållningssätt som själva ledaren kan inta. Dessa byggstenar är: det 

instruerande förhållningssättet, det (in)säljande förhållningssättet, det deltagande 

förhållningssättet och slutligen det delegerande förhållningssättet (Stensmo, 2008). Dessa kan 

enklare visas i en figur som Hersey och Blanchard har tagit fram. 

 

 

Figur 1. Hersey och Blanchards situationsanpassade ledarskapsmodell (Hersey, Blanchard & 

Johnson, 2001, sid. 182). 
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I Figuren kan vi överst se olika rutor med bokstaven "D". Dessa behandlar kompetensen och 

viljan som tillsammans ger mognadsgraden, som nämndes ovan. Den större fyrdelade rutan är 

den som behandlar hur läraren/ledaren kan förhålla sig. Stadierna numreras genom bokstaven 

"S". Ruta S1 behandlar det instruerande förhållningssättet. Ruta S2 behandlar det (in)säljande 

förhållningssättet och S3 det deltagande förhållningssättet och slutligen ruta S4 som innehåller 

det delegerande förhållningssättet (2008). Vad innebär då dessa förhållningssätt och vad 

skiljer dem åt? 

  

En ledare behöver använda sig av det instruerande, eller som Önnevik (2010) kallar det, det 

direktstyrda ledarskapet när gruppen eller individen behöver mycket stöd och styrning i vad 

de eller den ska göra. De behöver någon som säger till dem exakt vad som ska utföras och 

hur. Alltså "en mer detaljerad bild av hur arbetet ska gå till" (Lindmark & Önnevik, 2006, sid. 

299). 

Det (in)säljande sättet att leda bör tas till när kunskaperna och kunnande har ökat en smula 

men är fortfarande inte på en sådan nivå att eleverna/individen kan göra uppgiften själva. 

Läraren behöver här övertyga dem att genomföra uppgiften, sälja in den på ett sådant sätt att 

de kan genomföra den mer enskilt utan lärarens hjälp. Här är coachning ett bra ord att förklara 

det hela med. Önnevik kallar det här stadiet för det övertygande ledarskapet (2010). 

När en ledare sedan använder sig av ett deltagande förhållningssätt, eller som Önnevik 

benämner som det samrådande ledarskapet har elevernas kunskaper ökat ännu mer och gör 

därmed att de i större grad kan ansvara för uppgiften själva men att ledaren ändå måste ta en 

del beslut. Det som sticker ut är dock att ledaren går mer in i gruppen och lämnar större 

ansvar till själva gruppen. Han eller hon tar alltså en mer tillbakadragen roll (2010). 

 

Som avslutande förhållningssätt finns det delegerande, eller självstyrande ledarskapet. Det 

innebär att kunskaperna och färdigheterna bland deltagarna är väldigt stora och bra vilket då 

gör att läraren/ledaren istället kan låta gruppen eller individen föra lektionen respektive 

uppgiften framåt. Ledaren blir här istället en som kan hjälpa till när det behövs. Dock är det 

ledaren som startar upp deltagarna vid lektionens början (2010).   

 

3.1 Begrepp 

Efter att ha presenterat det teoretiska perspektiv som kommer att användas i uppgiften så har 

jag själv valt ut tre begrepp som jag anser vara ledande och utmärkande utifrån modellen. 
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Även om vissa av dem inte är ordagrant utskrivna i teorin så kan de ändå enkelt plockas ut 

som centrala inom det situationsanpassade ledarskapet eftersom de sammanfattar teorin 

väldigt bra  

 

Kommunikation är det första begreppet. Vid varje lektion och inom varje uppgift så måste en 

lärare hela tiden föra en kommunikation med och till eleverna eller individen. Hur den 

kommunikationen ser ut kan dock variera, som vi såg ovan. Begreppet kommer att i analysen 

lyfta fram och visa på hur kommunikationen mellan läraren och eleverna är, hur läraren för 

denna kommunikation och om den skiljer sig från elev till elev. 

 

Ledarskap är nästa begrepp. Som figuren visar ovan så kan en ledare inta olika roller och leda 

sin undervisning på olika sätt, alltifrån att vara den som styr undervisningen helt till att vara 

en som har en mer tillbakadragen roll och mer låter eleverna styra. Analysen med det här 

begreppet kommer att lyfta fram vilken roll läraren egentligen tar och hur den kan variera 

mellan olika uppgifter och grupper. 

 

Slutligen kommer begreppet personer att användas. Vilken roll läraren tar i situationen kan 

bero på vilken sorts individer som denne har att göra med. Därmed kommer det i analysen 

diskuteras vilka olika sorters personer som finns i gruppen och även i resultatdiskussionen 

med forskningsfrågorna vad eleverna, det vill säga personerna själva, känner för 

undervisningen och då även lärarens roll. 

 

4. Syfte 

Syftet med den här studien är att belysa hur idrottslärare går till väga för att samtliga elever 

ska känna sig tillfreds med sin utbildning och sitt eget lärande under idrottslektionen. 

 

4.1 Frågeställningar 

Utifrån tidigare nämnt syfte så har ett antal frågeställningar tagits fram som ytterligare ska 

bringa klarhet i uppsatsens problemområde. Dessa frågeställningar är: 

 

 Finns det några verktyg som idrottslärare använder för att eleven ska få arbeta och 

utvecklas på sin egen specifika nivå och i så fall hur används de? 
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 Finns det några likheter eller skillnader när det gäller verktygen som används mellan 

de elever som besitter mer respektive mindre utvecklade idrottskunskaper? 

 Hur dokumenterar läraren elevernas prestationer när det gäller skiftande 

prestationsnivåer? 

 Vad anser eleverna själva om hur läraren använder sina eventuella verktyg? 

 

5. Metod 

Den här uppsatsen kommer att använda sig av en kvalitativ ansats. En kvalitativ ansats 

innebär att man antingen använder sig av intervjuer eller av observationer, där informanternas 

tankar och handlingar är framstående (Johannessen & Tufte, 2003). Johannessen och  Tufte 

lyfter bland annat fram ett antal punkter som ska göra det enklare att förstå vad som 

karaktäriserar en kvalitativ studie. Dessa punkter är "meningssamband", "går på djupet", 

"helhetsförståelse" samt "närhet till den som studeras" (2003, sid. 74). Sammanfattande skulle 

man kunna säga att en kvalitativ studie kommer närmare personen som intervjuas/observeras i 

och med att man då kan sätta sig in i deras värld och tankar, som Kvale och Brinkmann lyfter 

fram (2009).  

 

5.1 Val av metod 

För att kunna se exakt vad en lärare tänker och funderar kring innan, under samt efter en 

lektion så måste jag som forskare fråga läraren specifika frågor. Den här studien går ut på att 

se hur lärare tänker i situationer som uppstår inte på hur de flesta skulle göra, vilket då istället 

skulle bli en kvantitativ studie. Författarna lyfter fram att det brukar finnas olika sorters 

intervjuer. Den ena, en så kallad strukturerad intervju, innebär att ett frågeformulär har 

förberetts och att intervjun följer dem, till punkt och pricka. Den andra är istället en mer 

öppen intervju där frågorna kan varieras, beroende på vad respondenten svarar (2003). Valet 

föll på att bli en blandning mellan de båda strukturerna, då ett frågeformulär togs fram med 

specifika frågor (se bilaga) men där också frågor kunde läggas till för att informanten ska få 

utveckla sin tanke ändå mera, alltså den så kallade andrafrågan (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Johannessen & Tufte kallar det en delvis strukturerad intervju som innebär att det finns en 

intervjuguide till hands och som intervjun grundar sig på men som kan ändras allt eftersom 

intervjun fortgår (2003). Frågorna i intervjuguiden är grundade på studiens fyra 

forskningsfrågor.  
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5.2 Urval och avgränsningar 

Valet att använda idrottslärare var ganska självklart då hela studiens syfte handlar om hur just 

idrottslärare tänker och agerar vid situationer i undervisningen. Men frågan blev istället hur 

många lärare som skulle intervjuas och hur det skulle varieras mellan årskullarna de 

undervisar i. Valet föll på att använda de högre åldrarna, högstadiet och gymnasiet, av den 

enkla anledningen att jag själv i framtiden hoppas jobba med dem samt att de lärare som 

ställde sig positivt till att ställa upp i den här undersökningen arbetar med just dem men också 

på en bekvämlighetstanke, det var helt enkelt de här lärarna och sedermera också eleverna 

som ville ställa upp på en intervju i en undersökningsstudie. 

  

Avgränsningarna som gjordes grundar sig på hur stor forskningsuppsatsen skulle bli. 

Huvudtanken var att använda fyra till fem lärare och två till tre elever för att kunna få fram en 

grund med uppgifter som senare ska kunna leda till fortsatta forskningsarbeten.  

Valet att använda både lärare och elever togs för att kunna få en syn av hur framförallt lärarna 

men också till viss del eleverna uppfattar att undervisningen anpassas efter hur 

nivåskillnaderna varierar under undervisningstillfällena. Huvudaspekten ligger naturligtvis på 

vad lärarna ser och tycker om saken men för att spetsa till arbetet så finns även 

elevkommentarer. 

 

5.3 Genomförande 

Till en början togs kontakt med lärare och elever och tillslut framkom det att fyra lärare samt 

fyra elever fanns till undersökningens förfogande. Förfrågningarna gjordes via telefonsamtal 

och via besök på skolorna. Kontakten med eleverna togs genom ett besök på en lektion där 

frågan om vilka som ville ställa upp på en undersökning ställdes. Fyra stycken elever svarade 

att de kunde ställa upp på intervjuer. Samtliga elever var över 16 år vilket därmed gjorde att 

någon tillståndsblankett till vederbörandes föräldrar inte behövde skrivas. Samtliga lärare och 

elever arbetar eller studerar i en förort söder om Stockholm. 

  

Intervjufrågorna sammanställdes och skickades ut till lärarna som fick ett antal dagar att läsa 

igenom dem och fundera ut eventuella svar. Detta för att de skulle kunna vara så förberedda 

och ha så relevanta svar som möjligt. Intervjufrågorna framställdes som sådana att de har fyra 

stycken teman: allmänt, planering/lektion, bedömning/dokumentation och eleverna. Dessa 

teman har sin grund i frågeställningarna. Elevintervjuerna gick till så att jag tog kontakt med 
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en gammal idrottslärare som jag själv har haft och frågade om jag kunde komma och göra 

intervjuer med några utav dennes elever. Svaret blev positivt och planeringen för det började. 

Intervjuerna ägde rum på en av deras lektioner. Frågorna till intervjun grundar sig på den sista 

av studiens frågeställningar. För att närmare kunna titta på intervjufrågorna, se bilaga 2 och 3. 

 

Intervjuerna med lärarna tog cirka 30 minuter att genomföra och spelades in på ett 

röstinspelningsprogram på en mobiltelefon, förutom en lärare som inte ville få sin intervju 

inspelad. Då användes istället anteckningar på ett block. Frågorna ställdes en efter en och när 

jag som intervjuare ansåg att läraren kunde utveckla svaret så ställdes en följdfråga. Därmed 

kan det ha förekommit fler frågor än de som står i intervjuguiden.  

Intervjuerna med eleverna tog ungefär 10 minuter att genomföra och även de spelades in på 

ett digitalt röstinspelningsprogram på mobiltelefon. Även där kunde det också förekomma 

följdfrågor på de svar som eleverna gav.  

 

När sedan sammanställningen av intervjuerna skulle göras så transkriberades de till en dator. 

De skrevs ned direkt efter att intervjuerna hade gjorts, detta för att kunna komma ihåg och 

enklare kunna förstå det som menades. I själva transkriberingen så delades de in i de olika 

huvudkategorier som även finns med i resultatet. Det vill säga Allmänt, Planering och lektion, 

Bedömning och dokumentation samt Eleverna. Varför kategorierna användes var för att 

senare till analysen förstå vad varje lärare hade svarat under vilken fråga. Därefter skrevs 

underkategorier ut som i det här fallet blev de frågor och eventuella följdfrågor som jag som 

intervjuare ställde. Undantag är dock elevernas intervjuer som skrevs ut med endast två 

huvudrubriker (allmänt och idrotten) men med underrubriker (frågorna), då de inte var lika 

långa och omfattande som lärarnas. 

 

När resultaten ifrån intervjuerna var transkriberade så mättes de upp emot det teoretiska 

perspektivet och dess specifika begrepp som tagits fram sedan tidigare. Diskussionen och 

analyserna ställdes upp och slutligen drogs slutsatser som gav svar på det syfte samt de 

frågeställningar uppsatsen kretsar kring. Analysen gick till på så vis att jag valde ut vilken del 

av citaten som var relevant för just mina forskningsfrågor och prioriterades därför och syns 

senare i resultatet. Sedan tidigare hade kategoriseringen gjorts för att veta vilket svar som 

svara på vilken fråga. Grundmodellen ifrån detta skriver Kvale och Brinkmann (2009) om att 

inför tolkningen av intervjuerna kan man välja att först dela in texten i huvudkategorier, sedan 



12 

 

vidare i underkategorier och tillslut använda sig av meningskoncentrering för att verkligen få 

fram vad som är viktigt i intervjuerna. 

5.4 Databearbetning 

Det första steget som togs var att använda en bandspelare via en mobiltelefon under 

intervjutillfällena. För att på så sätt kunna få en djupare grund i vad informanterna egentligen 

säger, hur de säger det och vad de verkligen vill få fram som viktigt. De fick själva bestämma 

om de ville använda inspelning eller inte. Alla lärare utom en ville använda det. Samtliga 

elever godkände att inspelning kunde användas. Därefter transkriberades de lämnade 

uppgifterna till en dator för att lättare kunna användas till den kommande analysen. Den 

analysmodell som ska användas för att få en större mening med uppgifterna, att sätta in dem i 

ett sammanhang, är Hersey och Blanchards modell om det situationsanpassade ledarskapet 

med tillhörande begrepp som arbetats fram. Resultatet ifrån både lärare och eleverna är 

skrivet och bearbetat genom att bli uppdelat i huvudkategorier och underkategorier, som 

också nämndes ovan utifrån det Kvale och Brinkmann (2009) sagt om analysbearbetning. För 

att senare gå in djupare i meningskoncentreringen. 

   

5.5 Tillförlighetsfrågor 

För att kunna ge den här undersökningen en större mening och en fastare grund finns det 

frågor som måste ställas för att göra den mera tillförlitlig. Här presenteras hur stor 

noggrannhet undersökningen har och om frågorna som ställts vid intervjuerna är avsedda att 

svara på det undersökningens syfte och frågeställningar avser. Detta mer säkerställande 

moment delas in i två mindre kategorier: reliabilitet och validitet. 

 

Johannessen och Tufte lyfter bland annat fram vad reliabilitet och validitet innebär. 

Reliabiliteten, säger de, är en av de mest grundläggande frågorna i en undersökning. Den 

innehåller hur tillförlitlig undersökningen är. Till reliabilitet hör vilken insamlad data som har 

används, hur insamlingen har ägt rum och hur den sedan har bearbetats (2003). Lika så lyfter 

de fram vad som menas med validitet. De kommer fram till att det att det finns tre olika 

former av validitet, med ett annat ord, giltighet: begreppsvaliditet, intern validitet och yttre 

validitet. Begreppsvaliditeten behandlar det som undersökningen ska undersöka. Stämmer 

frågorna och syftet med uppsatsen överrens med de frågor som har ställts vid 

insamlingstillfället. Intern validitet, menar de, betyder att man kan se på olika sammanhang 

som sedan i sin tur leder till ett samband. Med enklare ord hur de olika intervjuerna kan ses i 
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ett och samma samband. Till sist nämner de yttre validitet som påvisar om antalet personer 

som ingår i undersökningen och de begränsningar som gjorts i urvalet kan visa riktiga och 

relevanta resultat för forskningsundersökningen (2003). 

 

Hur de då har bearbetats av mig som forskare i rapporten redovisas här. När det gäller 

reliabiliteten så har data insamlats ifrån både elever och lärare via bandspelare för att kunna få 

med speciella uttryck och för att, vid databearbetningen, kunna höra på vilket sätt deltagarna 

svarar på frågorna och därmed kunna förstå vad de vill lyfta fram som speciellt viktigt. Hur 

bearbetningen sedan gjordes var att den skrevs ner via en dator. 

  

Validiteten i undersökningen har behandlats på så sätt att frågorna som togs fram som 

intervjufrågor grundar sig hela på forskningens syfte och frågeställningar och blev uppdelade 

i moment utefter just dessa frågeställningar. Lika så genomfördes testintervjuer för att styrka 

att dessa skulle ge svar på forskningsfrågorna. När bearbetningen med resultaten gjordes så 

kunde det ses att de alla innehåll samma sammanhang och hade ett samband. Och som 

avslutande validitetsförsäkring så påvisades att urvalet av personer som intervjuats kan svara 

på forskningsfrågorna och syftet med forskningsstudien    

     

5.6 Etiska aspekter 

När ett arbete ska göras, oavsett om det har en kvalitativ eller en kvantitativ ansats som 

inriktning, så måste jag som forskare hålla mig till ett antal regler och ramar som 

informanterna ska få visdom om. Vilka dessa aspekter är kommer att presenteras här nedan. 

Momentet avslutas och summeras genom en redovisning om hur uppgiftslämnarna 

informerades om dem.  

 

De forskningsetiska riktlinjerna som en forskare alltid måste förhålla sig till brukar med ett 

samlingsnamn kallas individskyddskravet. Dessa krav kan sedermera delas upp i fyra mindre 

kategorier: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

(Johannessen & Tufte, 2003) 

 

Informationskravet innefattar att alla individer som ingår i forskningen, i det här fallet de 

intervjuade personerna, ska få reda på vilket syfte undersökningen har samt hur deras 

uppgifter kommer att användas i uppsatsen. De ska även veta att de är helt frivilligt att ställa 
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upp på intervjun samt att de närsomhelst kan avbryta intervjun. Till slut ska de också bli 

informerade om alla de inslag som kan komma att påverka deras vilja att medverka (2003). 

 

Samtyckeskravet innebär i det stora hela att uppgiftslämnaren får bestämma helt över sin 

medverkan i forskningen och kan i sig delas in i tre olika delar. Den första är att informatören 

måste få medge sitt samtycke till forskaren. Lite enklare kan frågan: vill du vara med på den 

här undersökningen? ställas. Här krävs det också att om den intervjuade är under 15 år 

gammal så måste samtycke ges ifrån vårdnadshavare. För det andra måste informanten själv 

bestämma om den vill vara med på undersökningen, hur länge intervjun ska äga rum och på 

vilket sätt den genomförs. Detta utan att forskaren på något som helst sätt ger informanten 

några negativa följder. Slutligen den tredje delen som innebär att informanten inte får utsättas 

för någon påverkan eller påtryckningar ifrån forskaren (2003).    

 

Konfidentalitetskravet lyfter fram offentlighet och sekretess. Även detta krav kan delas in i 

mindre kategorier. Det första handlar om att varje person som  intervjuas inte ska kunna 

identifieras utan skall behållas anonyma, speciellt i de fall då det gäller etiskt känslig 

information som ges ifrån informanten. Den andra kategorin innebär att de uppgifter som 

uppgiftsgivaren ger inte ska kunna identifiera personen i fråga. Enklare kan man säga att 

uppgifterna inte ska komma ut till allmänheten och att dessa ska kunna peka ut den specifik 

informanten (2003).  

 

Nyttjandekravet är den fjärde och sista kategorin inom individskyddskravet. Det behandlar de 

uppgifter som lämnas från informanten. De innebär att, för det första, uppgifterna inte får 

användas till något annat syfte än undersökningen i fråga. De får inte tas ur sitt sammanhang 

utan får bara användas till den specifika forskningsuppgiften. Men också, för det andra, att 

informationen ifrån uppgiftsgivaren inte får direkt påverkan på personen, såsom intagning för 

vård eller liknande utan informantens medgivande (2003).  

 

När det gäller den här undersökningen så blev varje uppgiftslämnare informerad om dessa 

krav innan intervjuerna startade. De fick ta ställning till om de ville använda röstinspelning 

eller om anteckningar skulle göras samt att om de ville att några uppgifter skulle tas bort eller 

strykas så skulle det göras. Samtliga informanter gick med på att deras uppgifter fick 

användas i den här forskningsundersökningen. 
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6. Resultat 

Resultatet ifrån de idrottslärare som ingått i studien kommer att redovisas utifrån de olika 

kategorierna som har tagits fram vid intervjufrågorna. Dessa kategorier är: Allmänt, Planering 

och lektion, Bedömning och dokumentation och slutligen Eleverna. De framtogs för att kunna 

utgöra huvudrubriker vid utskrivningen av intervjuerna samt ska vara som en övergripande 

inblick i var och en av de forskningsfrågor som framtagits utifrån syftet med undersökningen. 

Därefter kommer resultatet ifrån de studenter som har blivit intervjuade att presenteras. De 

kommer inte att skrivas ut på samma sätt som lärarna utan endast ha en överskriftsrubrik: 

Elevernas egna svar. För att precisera exakt vad lärarna och eleverna har svarat så kommer 

resultatet att innehålla många citat.   

    

6.1 Allmänt 

Den här rubriken kommer att innehålla en presentation av varje lärare. Det kommer att lyftas 

fram hur länge de har arbetat som idrottslärare, vilken ålder de har jobbat med samt vad de 

anser vara roligaste respektive tråkigast med arbetet. Lärarna kommer att delas upp var för sig 

och deras namn är fiktiva. 

 

Lärare 1 är en kvinnlig lärare. Hon kommer i den här uppsatsen hädanefter att kallas för 

Anna. Anna har arbetat som idrottslärare i 43 år och har haft alla åldersgrupper, allt ifrån 

grundskolan till gymnasiet. Just nu arbetar hon på en gymnasieskola. Det hon anser vara det 

roligaste med arbetet är mötet med eleverna. Och då gäller det alla åldrar. Vad hon anser vara 

det tråkigaste med arbetet så berättar hon om de ... ändlösa konferenser som inte leder 

någonstans. Men hon lyfter också fram städningen i och omkring idrottssalen som någonting 

som också är väldigt tråkigt att göra, för att då ens kunna känna att hon kan släppa in eleverna 

i salen. Sammanfattningsvis de saker som inte har med lektionen att göra. 

 

Lärare 2 är en man. Han kommer hädanefter att kallas för Hans. Hans har arbetat som 

idrottslärare i 25 år och han har haft allt ifrån lågstadiet till gymnasiet, där han nu jobbar. Vad 

han anser vara det roligaste med arbetet är när ... man ser att man når eleverna och att de tar 

del av det man vill förmedla. Vad Hans istället anser vara det tråkigaste med arbetet är när det 

tillkommer uppgifter som ligger väldigt långt ifrån det han ska göra. Och då det inte finns 

något speciellt syfte med uppgiften som då kan göra det väldigt svårt att få det intressant, 
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berättar han. Att han helt enkelt tappar fokuset på det som han ska göra. Men för det mesta är 

det trevligt att vara lärare avslutar han med. 

 

Lärare 3 är även han en manlig lärare, numera får han benämningen Lars. Han har haft 

idrottsläraryrket i fyra och ett halvt år. Han har under de åren arbetat med årskurs fyra till 

årskurs åtta. Vad Lars anser vara det roligaste med yrket är den respons han får ifrån eleverna. 

De är väldigt ärliga så man får ju ofta en direktrespons ifrån dem om man gör saker men 

även, berättar han, när han ser eleverna lyckas, när de har kämpat väldigt hårt med någonting 

och då få se deras glädje. Det vill han framförallt lyfta fram som roligast. Det tråkigaste anser 

Lars vara när eleverna gör varandra illa, både fysiskt och mentalt, men säger också att det inte 

är så vanligt. Dock vill han framhålla att det mest utmanande med arbetet ... är ju att få med 

dem som inte vill delta.  

 

Lärare 4, även han en manlig lärare, benämns numera som Håkan. Han har arbetat som 

idrottslärare i 31 år och har haft alla årskullar, från grundskolan till gymnasiet. Håkan tycker 

det roligaste med arbetet är själva mötet med eleverna, att träffa dem och se dem prestera. Det 

han däremot anser vara det tråkigaste är allt det administrativa arbetet, det som inte har med 

eleverna på lektionerna att göra.  

 

6.2 Planering och lektion 

Den här huvudrubriken behandlar frågorna om hur lärarna lägger upp sin undervisning, om de 

grundar den från någon speciell mall och hur själva lektionen går till. Det kommer också att 

lyftas om några speciella verktyg används. Också under denna huvudkategori kommer 

lärarnas svar att presenteras var för sig. 

 

Anna berättar om hur hon lägger upp lektionsplaneringen på så sätt att hon utgår ifrån vilka 

mål som ska uppfyllas. Hon lyfter fram att hon inte använder sig av en stor mängd idrotter 

eller sporter utan använder sig istället av några enstaka för att kunna nå fram till de mål som 

hon har lagt upp för lektionen och undervisningen. Man måste inte spela femton bollspel, det 

kan räcka med att man spelar några stycken. Hon berättar också om att hon har fått det ifrån 

när hon själv studerade och att hon med tiden har lärt sig att anpassa sig när vissa saker inte 

stämmer överrens med vad hon själv läst i exempelvis skolan.  
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Anna svarar på frågan om lektionsplanering, om hon brukar få ändra mycket ifrån 

grundplaneringen, att det beror helt på vilken dagsform eleverna har men också hon själv. Det 

viktiga, tycker jag, det är att man följer kursplanen, ser på målen, försöker nå dem på olika 

sätt. När det kommer till elever som är starkare respektive svagare på idrott anser Anna att 

alla eleverna kan göra samma sak men att de får arbeta på sin egen nivå. Jag lär ut: alla kan 

göra samma sak men på olika sätt. Och då kan man nivågruppera. Hon lägger upp Volleyboll 

som ett exempel: ... håller man på med grundslagen och de inte sitter då får ju några fortsätta 

med grundslagen och andra kan få fortsätta med andra övningar och så småningom komma 

till spel snabbare. 

 

Anna menar även att det fungerar att göra så i alla olika moment i skolan: Man måste utgå 

ifrån där de befinner sig och träna vidare därifrån. På frågan om hon säger någonting 

speciellt till den enskilda eleven och om hjälpen skiljer sig mellan de enskilda eleverna så 

svarar Anna: ... vad jag gör och vad jag tror att jag gör, det är ju inte säkert att de stämmer 

överrens. Hon lyfter framförallt fram att hon inte ska försöka fastna hos någon speciell elev 

och Jag ska, innan de har gått härifrån, så ska jag ha sätt alla i ögonen, att ha haft kontakt, 

personlig kontakt med alla. Men hon lyfter också fram att det är svårt att hjälpa alla och att 

det är lättare i grupper med mindre antal elever. Anna avslutar med att berätta om att det är 

svårt att ha lektioner där nivån på eleverna skiljer sig mycket men betydligt lättare när nivån 

inte skiljer sig så mycket: ... är det tillräckligt många som är på en eller annan nivå så kan 

man ju jobba med dem, alltså då kan de tillsammans jobba.  

 

Hans pratar om hur han först lägger upp en grundplanering på årsbasis, men att själva 

grundplaneringen per lektion kan variera, och det kan då bero bland annat på klassen. Han 

säger att han har fått en grundutbildning som har gett honom nått att stå på men att sättet han 

lägger upp planeringen har ändrat sig allt eftersom åren går. Jag brukar säga såhär: 

idrottshögskolan har gett mig ett kartotek, sen gäller det ju att hela tiden förnya det här 

kartoteket och det gör man på olika sätt ... . Han lyfter att han tar väldigt mycket inspiration 

ifrån eleverna. Han nämner också att hur lektionerna utvecklar sig inte bara har med eleverna 

att göra utan även han själv men också att personkemin mellan honom och eleverna är viktig.  

På frågan om han hjälper vissa elever mer än andra svarar Hans att Det är självklart att alla 

elever ska ha mycket tid och ha lika mycket. Han lägger dock till Men sen kanske uppgifterna 

blir olika på grund av att de befinner sig på olika nivåer. Hans lyfter ett exempel med 

skridskoåkning, då han säger att det finns elever som har åkt väldigt mycket skridskor och de 
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som nästan aldrig åkt skridskor. Han tycker det blir intressant för då kan han få in momentet 

att använda de eleverna som kan åka skridskor ... kan vara behjälpliga och utnyttjas in på ett 

moget och seriöst sätt och det är faktiskt intressant för det är ju faktiskt lite av idrottens ide: 

att hjälpa varandra och utveckla varandra .... Dock anser han det viktigt att kunna förklara att 

det finns nivåskillnader i klassen mellan eleverna men också att våga använda elevernas 

kunskaper: ... många gånger kan det bli mycket, mycket bättre. Det han dock lyfter fram som 

det viktigaste verktyget att använda när nivåskillnaden är stor mellan eleverna är ... att få 

gruppen att vara en helhet.   

 

Läraren Lars berättar att han utgår ifrån kursplanen och ser vad som ska göras och därefter 

delar han in målen i olika steg. Han börjar på en låg nivå för att ... sen jobbar man sig uppåt ... 

Han säger att han arbetar så inom alla moment, oavsett om det är dans, gymnastik eller 

bollspel. Jag försöker ju börja med de lättare detaljerna och sen jobba mig uppåt med 

svårighetsgraden. Vid tilläggsfrågan om han har fått det någonstans ifrån svarar han att en del 

har han läst sig till via litteratur och högskola men också tagit ifrån egna ledare som han har 

haft. Men också framförallt ... hur jag själv tror att jag skulle lära mig bäst eller jag tror att 

barnen lär sig bäst. 

 

Lars lyfter också fram att det syns tydligt när det finns starkare elever och när det finns 

svagare elever inom olika moment och att han, oftast, försöker nivåanpassa men också 

använda flera nivåer som eleverna kan träna på. ... man kan jobba antingen med någonting 

som kanske är lite svårare, lite mer krävande, eller så kan man välja det lite lättare 

alternativet om man behöver träna på det. Han lägger även till att han försöker ha övningar 

som ska kunna ... stimulera de flesta. Dock menar han att han brukar ofta prata med den 

individuella eleven innan lektionen för att den ska kunna veta om vad den ska göra och hur. I 

bollspel brukar jag prata med dem som jag vet är duktiga bollspelare och framförallt de som 

är väldigt tävlingsinriktade, att få dem att förstå lite syftet med idrotten i skolan. Lars nämner 

även någonting som han kallar för uppsamlingsheat. ... de som antingen har missat ett 

moment eller flera eller som behöver träna lite extra på ett moment, de får möjligheten att 

komma efter skoltid till idrottshallen ... Då kan de välja själva om de ska komma dit och 

ibland så säger Lars till dem att komma dit.  

 

Håkan berättar om hur han lägger upp en grundplanering med utgångspunkt ifrån läroplanen. 

Han säger dock att den brukar ändra sig allt eftersom läsåret rullar på, även när det gäller 
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lektionsplaneringarna. Håkan nämner också att lektionerna är anpassade efter eleverna och att 

alla eleverna får göra samma saker. Någonting som han dock vill lyfta fram är att alla elever 

ska bli sedda. Det menar han ska hjälpa eleverna att göra samma övningar men ändå känna att 

de kan utföra uppgifterna utan press. Han säger att det är naturligt att ... vissa är bättre än 

andra. Någonting som han också belyser är att eleverna behöver bli bekräftade och att det ska 

... skapa sina möjligheter själva. Håkan påpekar också att de duktiga eleverna sätter upp sin 

egen svårighetsnivå i de övningar och moment han genomför samt att samtliga elever får 

bestämma själva vilken nivå de vill hålla sig till.   

   

Sammanfattning 

För att då sammanfatta det hela så kan man se två större inriktningar. Den ena är hur lektionen 

blir och den andra är vilka sätt som lärarna anser att lektionen kan bli bättre på. Hur lärarna 

anser att lektionen utvecklar sig, berättar de, kan bero på vilken moment det är som ska 

genomföras, det kan bero på klassen samt hur kommunikationen är emellan läraren och 

eleverna. 

 

Hur lektionerna då kan bli bättre, så lyfter de fram att eleverna kan hjälpa varandra till 

utveckling och att våga låta dem göra det. Men också att få gruppen att känna sig som en 

helhet och att alla ska känna sig sedda utav läraren. Vad som också framkommer ifrån 

intervjuerna är att lärarna anser att man bör ha olika nivåer att jobba på och därmed för 

eleverna att kunna få välja själva vart de ligger men också, säger lärarna, att börja lågt och 

jobba sig högre upp på nivåskalan. Samt om någon kommer efter eller missar nått så kan man 

ta till uppsamlingstillfällen. 

 

6.3 Bedömning och dokumentation 

Nedan kommer det att framstå vad de olika lärarna har svarat på frågorna kring bedömningen 

av eleverna samt hur de kommer ihåg det eleverna har presterat under lektionerna. Även här 

delas deras svar in var för sig. 

 

Hur Anna går tillväga när hon bedömer eleverna förklarar hon genom att lyfta fram begrepp: 

Alltså de begrepp som hör till hälsa har jag samlat på ett ställe, de begrepp som hör till 

idrottsmoment har jag på ett ställe... Hon nämner att hon utgår ifrån betygskriterierna men att 

bedömningen sker fortlöpande och att hon skriver ner i en gymnastikjournal, för att hon anser 
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att det fungerar bäst för henne. Anna säger att bedömningen har ändrat sig under åren som 

hon har arbetat och att de senaste femton åren har dokumentationen vuxit fram mer. När jag 

började jobba, då var det bara prestation som gällde. Den som sprang fortast fick högst 

betyg. Numera, berättar hon, använder hon sig av ett system där hon skriver upp vad eleverna 

har gjort på lektionen och sedan vilken nivå hon anser att de har legat på. Till exempel skriver 

jag då ansträngningsnivå som ett moment då. Och där kan jag skriva plus eller minus eller 

bara en prick. Anna grundar detta på att ju fler anteckningar hon gör under lektionerna, ju 

lättare blir det senare att sätta betyget.  

 

På tilläggsfrågan om hon anser att det är svårt att hitta en nivå för betygssättningen när nivån 

mellan eleverna är stor så svarar hon att: Det är lätt om jag har tydliga kriterier. För det är 

lätt då att se: ja, men det praktiska idrottsmomentet där är det A med ett stort plus men 

förståelsen, där kan det till och med vara minus och då kan det ju totalt sett inte bli ett A, 

troligtvis. Slutligen berättar hon också att hon alltid har med sig betygskriterierna och att hon 

alltid grundar bedömningen på dem. Och att hon alltid kan motivera bedömningen och 

betyget för eleverna.      

 

Hans lyfter fram att han följer de mål som är givna och att han har gjort egna tolkningar av 

dem och skapar så kallade matriser. Han berättar även att han numera har börjat använda sig 

av att sätt upp mål med varje lektion samt hur högt eleverna kan nå under just den lektionen: 

... jag känner att jag orkar inte längre lägga ut matrisen i början av kursen och sen blir den 

någonting som eleverna glömmer bort... . Han lägger även till att han i slutet av varje lektion 

försöker gå igenom hur det har gått under lektionen och varför det har gått som det har gjort: 

... ibland till och med avslutar jag med att man pratar med några elever i sig ... , ... den här 

lektionen har du inte nått målen därför att .... Han kommenterar också att han diskuterar med 

eleven hur de ska nå målen i fortsättningen och hur de ska gå vidare.  

 

Hans berättar också att han för anteckningar för att komma ihåg hur eleverna presterat men 

också: senaste är att jag till och med har dagbok som eleverna själva fyller i. Han har även en 

... idrottsmapp eller närvaromapp ... som han själv anser vara ett relativt bra hjälpmedel men 

att framförallt elevernas egna anteckningar är det viktigaste.  

 

Lars börjar med att lyfta fram att han alltid kollar i läroplanen vad det är som ska bedömas. 

Sen lyfter han också fram att det inte handlar om hur snabbt en elev springer eller hur högt 
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den hoppar utan visar istället hur ett visst moment ska se ut och tittar sedan på hur väl de 

genomför den, rent tekniskt, oavsett vilken nivå de sedan tidigare ligger på. Han säger: "... 

men jag har ju en, jag måste ha, en färdig mall för respektive bedömningssteg oavsett vad de 

har för bakgrund. Han lyfter då fram att ... vissa kommer att ha lätt för sig med vissa moment, 

andra kommer att få kämpa mer, så är det. Men att nivån för bedömning är samma för alla. 

Hur Lars då kommer ihåg sina elevers prestationer så säger han att han inte kan komma ihåg 

allt i huvudet men att han för anteckningar under lektionen men framförallt ... skriver jag upp 

vilket ämne eller område jag bedömer, vilka förmågor jag tittar på ... och därefter för in i 

klasslistor hur eleverna ligger till.       

 

Håkan vill framförallt lyfta fram att närvaron på lektionerna är viktig: Alla som alltid är med 

på lektionerna får godkänt, E. Han använder sig inte av någon speciell mall för att bedöma 

eleverna utan han tittar både på kursplanen men också på annat: flexibel. Håkan berättar att 

han inte för några anteckningar över elevernas prestationer utan har allting i huvudet. Han 

säger att det funkar bra och att det kan bero på intresset men också en del på rutin. Dock 

brukar han föra anteckningar på vissa elever som han säger ... inte syns. Dock berättar han 

alltid det för just dessa elever då han anser det viktigt med en öppen dialog med eleverna.     

 

Sammanfattning 

Sammanfattande kan man då säga att samtliga lärare berättar att de utgår ifrån 

styrdokumenten i sin bedömning. Men att det kan göras på olika sätt. Det kan dels vara att de 

använder sig av specifika begrepp eller också via elevernas egna bedömningar av sina 

utföranden. Det som dock är framstående är att alla lärare berättar om hur alla elever bedöms 

efter samma nivå.  

 

Hur dokumentationen av elevernas prestationer går till skiljer sig mellan alla lärarna. Någon 

skriver ned allt som eleverna gör på varje lektion och en annan kommer ihåg allt i huvudet, 

men för ändå små anteckningar. Och en tredje låter eleverna skriva ned vad de har gjort och 

på vilket sätt de gjort det. Därmed skiljer sig dokumentationen mellan alla lärarna. 

 

6.4 Eleverna 

Under den här huvudrubriken har lärarnas svar varit grundade på frågorna som behandlar 

eleverna, det vill säga vad de själva tror att eleverna tycker om undervisningen och eventuella 
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specifika uppgifter som eleverna själva får samt om det finns några för- respektive nackdelar 

med att ge eleverna specifika uppgifter. Svaren ifrån lärarna delas också här in lärare för 

lärare.  

 

Anna börjar med att berätta att hon tror att det skiftar mycket när det kommer till vad eleverna 

tycker om lektionerna. Hon säger att hon tror det kan bero på att vissa tjejer inte vill bli för 

svettiga då de inte har ombyte med sig. Hon säger då att det gäller att kunna få just dem ... 

tycka att det är acceptabelt men de måste också förstå att ska vi träna kondition så måste man 

komma upp i puls och gör de inte det, då har de inte tränat kondition och det här är ju rätt 

tydligt att kunna visa dem att de har inte gjort det här .... När det istället kommer till de elever 

som är duktiga så vill Anna lyfta fram att hon vill ... se till att de får någonting att bita i, så 

att där måste man lägga nivån högre .... Med det menar hon att ... dels lägga upp 

ansträngningsnivån och dels kanske ta till lite, för dem, intressantare sätt att göra det på. 

Hon anser att det bara finns fördelar med att ge eleverna olika uppgifter, som ovan: Så länge 

man gör det man ska på lektionen. Men lägger också till att eleverna ändå måste bli 

motiverade: Inte alltid roligt men att de ändå förstår varför de gör det och utav den 

anledningen då gör det. 

 

Hans säger att ... jag tycker det är intressant att de här eleverna som har haft det väldigt 

jobbigt i idrott har börjat att tycka att det är intressant när de själva får börja ta eget ansvar 

över sina lektioner. Han lyfter fram att han tror de växer och blir bättre när de får styra själva 

över sin utbildning. Han ger dem bara instrumenten men att de ibland kan bli väldigt styrda av 

sina eventuella tränare på fritiden. Någonting Hans däremot skulle vilja stöta på, berättar han, 

är en elev som ställer frågan: varför får den personen göra så och jag göra såhär? Och varför 

han vill få den frågan lyfter han fram som: ... för då är det en elev som letar efter förståelse. ... 

då skulle jag få en elev som också vill förstå varför. 

 

När frågan om vad han tror eleverna tycker och tänker om lektionerna så svarar Lars att han 

tror det kan variera ganska kraftigt från moment till moment ... men jag hoppas och tror att de 

tycker det är, de flesta, tycker det är kul att gå till idrotten. Han berättar att många brukar 

tjata om att få spela fotboll på lektionerna men att han istället brukar försöka låta dem göra 

väldigt många olika saker, där ibland mycket friluftsliv. Han lyfter att det inte är många elever 

som exempelvis har varit ute och tältat och gjort mat på stormkök och så vidare. De har inga 

erfarenheter av det och får därmed börja på samma nivå, samtliga elever.  
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Han berättar också att de som är duktiga på någonting, exempelvis fotboll, de brukar få tänka 

på att hjälpa andra att bli bättre och vad de då tycker om det tror han kan vara positivt, 

iallafall en stund: Om jag förklarar det för dem så, vilket jag försöker göra en och en, då är 

de ganska få som inte köper det. Vad som mer kan vara positivt med det anser han vara att de 

kan få upp ögonen för att det finns andra i klassen som kan bli bättre och lära sig mer med 

hjälp av de bättre eleverna.  

 

Som avslutning lyfter han fram en tanke som han har diskuterat med andra kollegor på skolan. 

Och den tanken är att inom idrotten, jämfört med andra ämnen, blir eleverna väldigt 

exponerade och att han till viss del kan förstå varför några inte kommer till idrotten på grund 

av just exponeringen: ... det känns som att hela världen tittar på en. Och han lyfter då 

uppsamlingsheaten som ett bra sätt att få dessa elever att klara målen även fast de inte gör det 

under just deras klass idrottslektion.          

 

Håkan lyfter fram att han tror större delen av eleverna tycker det är roligt med idrott. Han 

säger: Jag tror att de flesta, 95 procent, är positiva .... Han tror det kan bero på inställningen: 

Idrott är idrott. Men också att han anser det vara väldigt viktigt att alla elever ska bli sedda 

plus att han själv alltid måste vara positiv. Det tror han framförallt gör att så många anser sig 

positiva till idrotten. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så kan vi se ett antal punkter som lärarna berättar om. Någon anser att 

det kan skifta mycket, att vissa elever endast vill ha det acceptabelt medan vissa behöver 

mycket motivation för att de redan presterar på en väldigt hög nivå och är duktiga. En annan 

lärare tror att eleverna tycker det är positivt när de får styra sin egen utveckling och 

utbildning. Att de därmed får en ökad självkänsla och ökat självförtroende. 

 

En anan lärare berättar om hur det kan skifta mellan momenten då några kan ha lätt för vissa 

saker medan andra har det svårt. Men läraren tror dock att eleverna uppskattar att göra sådant 

som de inte har provat på tidigare, nya sporter eller friluftslivsövningar. Det framkommer 

också ifrån lärarna att vissa elever kan anse det jobbigt att alla andra ska titta på när de utför 

en uppgift. Och att då uppsamlingsheat kan vara någonting att använda sig av. 
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Slutligen anser en lärare att han tror eleverna uppskattar en lättsam inställning till idrotten och 

att alltid kunna se eleverna men samtidigt att alltid vara positiv. 

 

6.5 Elevernas egna svar 

Nedan följer en sammanställning av vad de fyra intervjuade eleverna har svarat. Frågorna har 

innehållt om de anser att lärarna har gett dem specifika uppgifter, om de märkt om någon 

annan i klassen fått någonting speciellt att utföra och vad de själva anser om att ge olika 

elever olika uppgifter att utföra under lektionerna. Till en början redovisas dock svaren om 

vad de tycker om idrott (roligaste respektive tråkigaste) och om de anser sig själva vara 

duktiga på idrott. Svaren kommer inte att delas in elev för elev utan sättas samman.  

 

Eleverna går alla på en gymnasieskola i en förort söder om Stockholm. Intervjuerna gjordes 

enskilt med eleverna. Alla är över 16 år och innefattar två stycken tjejer och två stycken killar. 

Till skillnad från lärarnas svar kommer inte elevernas att delas in var för sig utan istället sättas 

samman till en större del. 

 

Samtliga av de fyra eleverna tycker skolan är rolig, bland annat vännerna och rasterna men 

också idrotten och vissa lektioner. Men de anser dock att det tråkigaste är när det blir för 

mycket att göra fast en av dem nämner att ... det är någonting som är nödvändigt. Alla håller 

eller har någon gång hållit på med någon idrott på fritiden och samtliga av dem anser sig vara 

duktiga på idrottslektionerna. En av dem säger att Jag tycker jag är bra men klart att jag inte 

kan göra allt. Jag är med på allting. 

 

På frågan om de någon gång fått någonting speciellt att tänka på under en lektion så berättar 

alla att läraren kommit fram och gett dem tips om hur de ska utföra övningar: Det kan till 

exempel vara när man gör ryggböj, att man ska ha rak rygg och så. Asså att hon inte vill att 

man gör fel, då man kan skada sig. Hon [läraren] gör så för alla. När sedan tilläggsfrågan 

om de fått någon uppgift som kan hjälpa andra då de själva är rätt duktig på det momentet 

säger de alla att de inte har tänkt på det men att de ofta försöker göra det ändå. En av eleverna 

berättar: Inte vad jag kommer ihåg men jag vet att ett av målen är att man automatiskt ska 

hjälpa andra. Så man gör det automatiskt. 
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Vad sedan eleverna tycker om att få specifika uppgifter att genomföra och vad de anser om att 

läraren kan ge andra uppgifter till olika elever så säger de att det beror på vilken sorts uppgift 

det är, om det är en grupp eller en individuell uppgift. Men också att de tycker det skulle vara 

roligt att få en sådan uppgift för läraren ser då att de är duktiga. Men samtidigt inte allt för 

många olika uppgifter för då kan de kännas orättvist och mindre jämställt. En utav eleverna 

svarade dock att han inte hade tänkt på det så mycket, ifall någon annan elev i klassen fått en 

annan uppgift.       

 

7. Analys av resultat 

För att analysera de resultat som framkommit ifrån de åtta intervjuerna så kommer det 

teoretiska perspektivets olika delar och begrepp att användas. Till att börja med kommer 

resultatet att analyseras gentemot de fyra olika ledarstilarna som Hersey och Blanchard har 

tagit fram, nämligen: 

 Direktstyrda ledarskapet 

 Övertygande ledarskapet 

 Samrådande ledarskapet 

 Självstyrande ledarskapet 

Därefter kommer resultaten att relateras till de tre begreppen som jag själv har valt ut ifrån 

perspektivet, som jag anser vara de viktigaste bitarna ifrån modellen. Dessa begrepp är:  

 Kommunikation 

 Ledarskap 

 Personer 

De flesta av de intervjuade lärarna brukar börja med ett mer ledande eller direktstyrt 

ledarskap. De berättar vad som ska göras, vilka ramar som ska följas och till slut vilka mål 

som ska försöka uppnås. Samtliga lärare, bland annat Anna, berättar ju att alla kan arbeta med 

samma uppgifter och därmed kommer hon alltid att försöka ge dem samma uppgifter. Men 

sen på den nivån som de vill jobba på, de får de välja själva. Ledarskapet varieras alltså från 

ett från början styrande till ett mer tillbakadraget och samrådande ledarskap. Dock kan man se 

att ledarskapet som Anna använder kan varieras flertalet gånger under en lektion då hon har 

satt upp som mål för sig själv att alla ska ha haft ögonkontakt med henne innan lektionen är 

slut. Det kan då peka på ett mer coachande ledarskap, då hon ser alla och försöker att leda alla 
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eleverna i rätt riktning. Alltså kan man säga att modellen passar bra in på det ledarskap som 

Anna använder sig av. 

 

Hans ledarskap skiljer sig ifrån det som Anna använder sig av. Hans berättar om hur han till 

en börjar förklarar vilket mål lektionen har och hur det ska nås. Sen låter han eleverna själva 

arbeta och i slutet av lektionen bedöma sig själva. Det tyder på ett mer tillbakadraget 

ledarskap, mer åt det delegerande eller självstyrande ledarskapet. Hans nämner även att han 

anser det viktigt att våga använda eleverna för det kan leda till att lektionerna blir mycket 

bättre, vilket också tyder på en mer tillbakadragen roll för hans egen del. Han föredrar alltså 

något av det samrådande eller det självstyrande ledarskapet.  

 

Den ledarstil som Lars föredrar liknar på många sätt den som Anna använder sig av. Han 

berättar om uppgiften och försöker sedan sjunka undan mer så de får arbeta mer själva. Det 

finns dock en sak som han lyfter fram som skiljer sig ifrån Annas ledarskap. Det är biten om 

hur han försöker prata med eleverna individuellt redan innan lektionen startar. Men också när 

han ser att vissa elever är duktiga på någonting, då försöker han coacha dem så de kan höja 

andra i gruppen. Han använder sig då av det (in)säljande ledarskapet för att kunna få eleverna 

att bygga upp varandras kunskaper, alltså att komma mot en mer egenstyrd utbildning, det vill 

säga det självstyrande ledarskapet.  

 

Håkans ledarskap skiljer sig inte heller speciellt mycket ifrån de andras men att han 

framförallt påpekar att eleverna sätter upp sin egen svårighetsnivå och att han framförallt 

anser det viktigt med att eleverna kommer till lektionerna. Sedan hur de presterar får de själva 

lägga upp. Det tyder på en tillbakadragen roll och då också ett mer samrådande ledarskap 

mellan eleverna och han själv.  

 

Sammanfattningsvis varierar lärarnas roller sinsemellan men de flesta försöker hitta ett sätt att 

få eleverna att vara så självgående och självstyrande som möjligt.         

 

Om vi då istället går över till de tre begreppen så finns det ett flertal saker i resultatet som är 

viktiga att lyfta fram. För det första så kan alltså det ledarskap som de använder sig av att 

variera. Som framstår i föregående utskrivning om ledarskapsstilar här i analysen kan lärarna 

inte bara ta en sorts ledarskapsstil utan det måste varieras. För att det ska kunna bli så 

effektivt som möjligt för elevernas utbildning krävs att läraren vet hur den ska ändra sitt 
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ledarskap och när den bör ha en viss stil. Det kan helt bero på vilken situation det handlar om 

men också om vilken person/individ det är. Alla lärare har i resultatet sagt att deras 

undervisning är upplagd så att alla ska kunna genomföra den på sin egen nivå, men då också 

genom att säga att de alltid kommer att hjälpa eleverna. Men hjälpen eller ledarskapet kan 

variera mellan eleverna eller individerna. Men också beroende på vilken uppgift det är som de 

ska utföra. Hans lyfter skridsko-exemplet som en tydlig del i det hela. Han säger att där 

behöver vissa ingen hjälp alls medan andra behöver mycket. Han överlåter sin ledning till 

andra elever och låter de duktiga vara med och visa samt lära ut till de mindre duktiga. Det 

man kan summera hela begreppet ledarskap med är att det varierar och kan se ut på många 

olika sätt. 

 

Tittar vi på kommunikationen, det vill säga det som ges och tas emot mellan lärarna och 

eleverna, så är denna också väldigt tydlig. Hans låter eleverna styra väldigt mycket i sin egen 

bedömning vilken ger eleverna ett stort förtroende för sin egen utbildning. De ska själva ta 

ansvar för att de når upp till målen som är ställda och i slutändan också sitt eget betyg.  

Kommunikationen som Håkan ger ut till sina elever är trygghet. "Alla ska bli sedda" berättar 

han om vid ett flertal tillfällen. Han hoppas på att hans elever ska känna att de alltid kan 

komma till en lektion och våga prova det som de ska göra. Han vill få dem att verkligen 

försöka och därmed kanske också få ett högre betyg. 

 

Annas kommunikation kan man se, dels i samma som Håkan, att hon vill ge eleverna en 

personlig relation och att de då känner sig trygga i det som ska göras. Men även, så som de 

flesta andra också nämner, att eleverna verkligen själva ska få välja på vilken nivå de vill 

jobba på och därmed låta dem ta eget ansvar och egna initiativ. Anna ger dock ett starkt 

intryck mot eleverna när det sedan kommer till deras bedömning, då hon berättar att hon alltid 

kan säga varför en elev har fått ett betyg. Därmed visar det att kommunikationen som hon ger, 

lika som ledarskapet, kan varieras beroende på vilken situation det är och vilken individ det 

är. 

 

I det sista begreppet, personer, så belyser de flesta lärare att de kan variera kraftigt på hur 

undervisningen går. Anna lyfter bland annat ett exempel med tjejer som inte vill bli svettiga. 

Med dessa elever försöker hon bara få undervisningen att vara acceptabel, säger hon. Och när 

det istället gäller de personer som kör på väldigt hårt och som är duktiga berättar hon att hon 

kan höja ansträngningsnivån och försöka hitta intressanta sätt att utföra undervisningen på.  
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Lars nämner också att han försöker hitta olika sätt att få eleverna att lära sig saker på, och det 

kan bero mycket på vilka elever det gäller. De duktiga, säger han, brukar få hjälpa de andra 

lite på traven i exempelvis fotboll. Därmed får de samma uppgift men undervisningen varieras 

ändå beroende på vilken person eller individ de är.       

 

8. Diskussion 

Till att börja med i den här diskussionen vill jag återigen lyfta fram vad syftet med 

undersökningen är och vilka specifika frågeställningar som har behandlats.  

 

Syftet med den här studien är att belysa hur idrottslärare går till väga för att samtliga elever 

ska känna sig tillfreds med sin utbildning och sitt eget lärande under idrottslektionen. 

 

 Finns det några verktyg som idrottslärare använder för att eleven ska få arbeta och 

utvecklas på sin egen specifika nivå och i så fall hur används de? 

 Finns det några likheter eller skillnader när det gäller verktygen som används mellan 

de elever som besitter mer respektive mindre utvecklade idrottskunskaper? 

 Hur dokumenterar läraren elevernas prestationer när det gäller skiftande 

prestationsnivåer? 

 Vad anser eleverna själva om hur läraren använder sina verktyg eventuella? 

Den här diskussionen kommer att vara upplagd efter forskningsfrågorna. Diskussionen 

kommer att vara jämförande med den tidigare forskningen men också med framtagning om 

egna tankar och synpunkter kring de frågor som har ställts. Vidare i kommande kategorin 

"slutsatser" kommer de huvudpunkter som den här studien har kommit fram till att 

presenteras.  

 

8.1 Resultatdiskussion 

Finns det några verktyg som idrottslärare använder för att eleven ska få arbeta och 

utvecklas på sin egen specifika nivå och i så fall hur används de? 

Nedan framstår inte vad varje enskild lärare tycker utan istället sätts de samman med mina 

egna åsikter om frågan. 
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Det första som framförallt måste nämnas här innan de specifika verktygen lyfts fram, är att 

jag anser det väldigt viktigt att samtliga elever i en grupp får utföra samma uppgifter under en 

lektion. Det berättar även de idrottslärare som ingått i den här studien men också de som 

Lundvall och Meckback har studerat och dragit som slutsats (2004), även om de då handlade 

mer om kön och inte prestationsnivån som ju jag har tittat på. Jag anser att det inte skulle 

fungera lika bra om alla gjorde olika saker och därmed också inte peka på ett lika bra sätt att 

leda en lektion och en grupp på. Det skulle endast göra saker krångligare och inte som 

Annerstedt säger att en lärare bör vara, organiserad (2007).  

 

De verktyg som jag kan hitta utifrån resultaten det är att några utav lärarna kan ta hjälp av de 

elever som är duktiga. Även här tar Lundvall och Meckbach upp att lärarna i deras studie 

brukar inkludera elever i planering och genomförande, men det framgår dock inte om det är 

en viss sorts elever som de specifikt menar (2004). I mitt resultat kan man se att lärare 

försöker ta hjälp av de duktigare eleverna för att de ska kunna få in de lite sämre eleverna i att 

tränas ändå lite mera. Men också att de själva ska försöka öka sin förståelse av exempelvis 

bollspel eller liknande. De kan öka både sin spelförståelse men också sin lagkänsla, om de nu 

eventuellt utför någon lagidrott på fritiden. Men sedan också, som även Sköld skrivit om 

(2010), att de får en större utmaning och då kan höja sin egen motivation till ämnet och 

momentet de genomför.       

 

När de sedan kommer till de verktyg som de lite lägre presterande eleverna får vill jag lyfta 

fram det som, även här, många av lärarna säger. De benämner det som att "jobba på sin egen 

nivå." Med det vill jag tolka det som att övningarna görs upp och lärarna har då under tiden 

funderat ut hur de ska kunna göra dem enklare, som en progression. Lärarna i studien verkar 

veta att de bör ha lättare övningar men också svårare och där emellan en rad uppgifter som 

kan göra momentet antingen svårare eller lättare. Men sedan kommer frågan om eleverna 

verkligen vill jobba med de lättare övningarna, då resten av klassen ser att de håller på med 

dem. Det skulle ju inte direkt öka deras självförtroende, som Karlfors skriver om (2002). 

 

Ser man till det som lyfts fram i bakgrundstexten på olika saker som verktyg kan innebära så 

kan jag förstå hur olika det kan vara. Verktyg kan i princip vara vad som helst, styrningen av 

lektionen, sättet att vara, specifika saker att göra och så vidare. Det är svårt att hitta några få 

saker att använda sig av och tycka att just dessa ska jag fokusera på. Jag tror att ska man 

kunna få en undervisning att fungera för alla så behövs det många olika verktyg och sätt att 
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leda på. Det kan då vara saker som man verkligen har tänkt till innan lektionen på eller de 

saker som man som lärare gör indirekt och inte har tänkt på. Och jag tror även att allt eftersom 

tiden går och mängden rutin byggs upp, desto lättare kommer dessa verktyg att användas och 

kunna lyftas fram.    

 

Finns det några likheter eller skillnader när det gäller verktygen som används mellan de 

elever som besitter mer respektive mindre utvecklade idrottskunskaper? 

Ovan lyftes de specifika verktygen fram men här kommer istället en uppställning av likheter 

och skillnader mellan dem. 

 

Det som första kommer upp är att det beror helt på vilken uppgift eller vilket moment det 

handlar om. Som Arvidsson och Bremer lyfter fram så varierar det mellan gruppens status vid 

tillfället, vilket moment det är som genomförs och hur kommunikationen ges till eleverna 

ifrån läraren (2006). Därmed kan det skilja sig mellan en klass och en annan eller från ena 

veckan till den andra. Det är huvuddelen så som jag anser det. 

 

Vidare så ser jag en likhet i att eleverna får själva välja vart de anser sig ligga på för nivå. En 

lärare berättar ju om hur han ger eleverna tillfälle att själva skriva dagbok om hur deras 

lektion har varit och om de tycker de själva har nått upp till målet med lektionen. Här finns 

likheten i att läraren använder verktyget diskretion, som då gör att ingen annan än de själva 

får bestämma om de nått upp till en viss nivå eller om de själva bör arbeta mer. Men ingen 

annan behöver ju få se eller behöver få veta. De får inkluderas i bedömningen, vilket Lundvall 

och Meckbach också tar upp (2004).  

 

En skillnad är ju det som jag lyfte vid den tidigare frågan. Det är att eleverna, på sidan av, kan 

få andra specifika tips och uppgifter. Vissa kan få tipset att träna mer på de här övningarna 

medan vissa kan få att de ska se till att andra i klassen kommer upp en nivå i sitt presterande, i 

och med att läraren har sett att eleven som får extrauppgiften redan ligger på en väldigt hög 

nivå. Där finns en skillnad.   

 

 

Hur dokumenterar läraren elevernas prestationer när det gäller skiftande prestationsnivåer? 

Så hur ser dokumentationen ut som lärarna har gjort och vad pekar den på? 
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De flesta lärarna för anteckningar och ser till att de alltid kan se var eleverna ligger inom de 

olika momenten. Här finns det Annerstedt pratar om, nämligen organisering och planering 

som då ska leda till kontrollering och utvärdering (2007) på ett korrekt och rättvist sätt. Hur 

den dokumentationen kan se ut, märks tydligt i den här studien. Den varierar kraftigt. Vissa 

kommer ihåg i huvudet och vissa skriver ner varje moment och varje sak eleverna gör under 

samtliga lektioner.  

 

Däremot anser jag det väldigt svårt att se vilken nivå som ska vara för vilket betyg. Här säger 

också många utav lärarna att de kan vara väldigt svårt att hitta rätt. Speciellt när det finns 

väldigt många olika sorters nivåer i en och samma klass. Att lyfta det som Lundvall och 

Meckbach nämner i sin studie som svårt för lärarna då styrdokumenten ändras (Lundvall & 

Meckbach, 2004), känns väldigt rimligt och trovärdigt. Lärarna i studien nämner också att de 

är lättare när nivåerna inte skiftar så mycket och när klasserna är mindre, vilket jag också kan 

se som korrekta och förnuftiga kommentarer.    

 

 

Vad anser eleverna om hur läraren använder sina eventuella verktyg? 

 

Vad tycker egentligen eleverna om lärarens sätt att arbeta? 

 

Vad som då går att utläsa ifrån resultaten ovan är att eleverna inte så ofta har märkt någon 

större skillnad på om några har fått specifika uppgifter eller inte. Det kan tyda på två saker. 

För det första att läraren gjorde det så pass bra att inga elever har märkt att någon annan har 

fokuserat mer på en lite mer avancerad uppgift eller för det andra att läraren helt enkelt inte 

har använt sig av det. De alla har ju fått tips om hur de kan utföra vissa övningar men inte mer 

än så. Det kan jag själv tycka är en självklarhet när det gäller en idrottsläraren roll.  

 

Sköld lyfter i sin studie att sammanhållning är någonting som eleverna anser vara viktigt för 

inlärning (2010) och det kan jag absolut se varför. När alla i gruppen vågar göra saker utan att 

någon ska bli bedömd för hur den utför någonting skapar en roligare och bättre stämning i 

klassen. Det kan då också byggas på med självförtroende bland eleverna själva, som nämns i 

Karlfors studie (2002).     
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8.2 Metoddiskussion 

Metoden som har använts i den här studien har givetvis grundats på att kunna få fram så djupa 

och avancerade svar som möjligt ifrån en lärarsynvinkel. För att kunna få svar på de största 

frågorna när det gäller vad en lärare kan göra under en lektion för att få samtliga elever 

motiverade men också för att kunna använda det som tips för blivande idrottslärare och då få 

eleverna så motiverade som möjligt var intervjuer ett naturligt val. Varför valet att lägga till 

elever i undersökningen togs var för att kunna få ser hur eleverna funderar och tänker kring 

samma frågor och då leda till att undersökningen kan få fram om lärare verkligen förstår och 

tänker på samma sätt som eleverna gör. Vilket visar på en tydlig och stabil grund för 

undersökningen och hela arbetet. Naturligtvis kan fler lärare samt elever intervjuas och 

därmed skapa en större studie men valet att gör det fanns inte vid det här tillfället.  

 

Frågorna till intervjuerna är begrundade och uttagna ifrån det syfte och de frågeställningar 

som undersökningen har och kan svara på dem. Dock har det blivit att tilläggsfrågor har ställts 

och varit nödvändiga att ställa för att få ändå lite mer klarhet i vad idrottslärarna och eleverna 

har svarat. Vad som dock kunde ha gjorts annorlunda är att ha haft en mer varierande ålder på 

de elever som intervjuades. Att använda sig av både yngre och äldre studenter kan ge en 

uppfattning om ifall de börjar förstå mer och ser större förändring när de blir större eller om 

det inte är någon skillnad alls. Lika så kunde urvalet av lärare ha valts inom endast en årskull, 

exempelvis bara gymnasielärare eller bara lågstadielärare.   

 

I det stora hela har metoden fungerat bra och många intressanta svar har framkommit, även 

om undersökningen och studien inte är den största. Under nästa rubrik kommer uppsatsen att 

summeras och få en större slutförande sammanfattning. Där kommer också en rubrik finnas 

som ska kunna ge avstamp till vidare undersökningar som denna studie kan ligga som grund 

till.  

 

9. Slutsats 

De slutsatser som går att dra ifrån ovanstående metod och resultat är följande: 

 

Det man framförallt ser när det gäller ledarskapet är att det kan varieras och då inte bara från 

lektion till lektion utan från varje minut till minut och det kan då bero på vilken elever det 
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gäller men också vilken uppgift de utför. Vissa behöver mer stöd och vissa behöver mindre 

stöd. Därmed måste läraren kunna anpassa sig själv och sitt ledarskap efter varje enskild elev. 

Lika så när det gäller den kommunikation som läraren för med varje student, den måste också 

varieras. Samt att varje person inte är den andra lik då det gäller prestationer under en 

idrottslektion. 

 

Vad lärarna måste tänka på är att alla individer inte är den samma men att alla bör få samma 

uppgift att genomföra. Att alltid kunna ha en uppgift eller ett moment där det ska kunna gå att 

göra en svårare uppgift och en lättare för att alla ska kunna få sin egen nivå att arbeta på. Samt 

att det är viktigt att kunna ge varje elev hjälp och att kunna förstå att sättet att leda eleven på 

behöver kunna varieras. 

 

Eleverna har inte märkt någon större skillnad om skiftande uppgifter och anser det mer viktigt 

att alla får göra samma saker på idrotten 

 

De verktyg som en lärare kan använda sig av är att ta hjälp av de duktigare eleverna för att 

kunna få dem mer motiverade och samtidigt få dem att öka prestationsnivån bland de andra 

eleverna. Men också att lärarna kan ge de lägre presterande eleverna mer tips och idéer på hur 

de kan bli bättre och höja sin prestationsnivå.  

 

Det som jag framförallt ville få fram med den här studien och som en viktig slutsats är att alla 

blivande lärare kommer att ha en viss grund när de kommer ut ifrån sin yrkesutbildning men 

när man väl kommer till en skola och en idrottssal som man ska jobba i kommer det vara på 

ett helt annat sätt. Med den här studien vill jag få fram tips och idéer som finns för lärare att 

använda och som eventuellt kan hjälpa blivande idrottslärare på vägen.  

 

Som slutkläm kan läraren med sitt problem i inledningen, Anders, få tipset att försöka ge 

innebandyeleven en lite mer avancerad uppgift och försöka hjälpa de andra till framgång. Då 

kan han också fokusera på sitt grundläggande upplägg av lektionen. 

  

9.1 Vidare forskning 

Efter att ha presenterat den här studien så skulle jag kunna se ett antal andra inriktningar på 

studier som skulle kunna genomföras men som ändå skulle kunna ha denna som en tidigare 
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forskning. Det skulle då dels kunna handla om en studie som fokuserar mer på eleverna 

istället för lärarna som ju min studie har gjort. Eller så skulle studien kunna behandla bara 

lärare och inte ha med eleverna och därmed också kunna öka antalet lärare till mer än fyra 

stycken. 

 

Vidare skulle en studie kunna skrivas om en specifik åldersgrupp, till exempel endast lärare 

som jobbar med låg- eller mellanstadiet, endast högstadiet eller gymnasiet. Och lika så endast 

elever på samma nivåer.  
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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: Syftet med den här studien är att belysa hur idrottslärare går till 

väga för att samtliga elever ska känna sig tillfreds med sin utbildning och sitt eget lärande 

under idrottslektionen. 

 

 Finns det några verktyg som idrottslärare använder för att eleven ska få arbeta och 

utvecklas på sin egen specifika nivå och i så fall hur används de? 

 Finns det några likheter eller skillnader när det gäller verktygen som används mellan 

de elever som besitter mer respektive mindre utvecklade idrottskunskaper? 

 Hur dokumenterar läraren elevernas prestationer när det gäller skiftande 

prestationsnivåer? 

 Vad anser eleverna själva om hur läraren använder sina eventuella verktyg? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 

Idrottslärare 

Lektionsplanering 

Situationsanpassat ledarskap 

Ledarskap 

Klassrumsledarskap 

Leadership 

Kvalitativ studie,   

 

 

Var har du sökt? 

GIH:s bibliotekskatalog 

GIH: Diva 

Google.se 

Eniro.se 

Uppsatser.se 

SU:s bibliotekskatalog 
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Sökningar som gav relevant resultat 

Diva: Ledarskap, idrottslärare, klassrum 

Google: Situationsanpassat ledarskap 

Uppsatser: situationsanpassat ledarskap 

GIH:s bibliotekskatalog: Flertalet böcker 

SU:s bibliotektkatalog: Flertalet böcker 

 

Kommentarer 

Hittade det mesta i GIH:s bibliotek samt på biblioteket på SU. Finns också en del uppsatser 

som handlar om just de saker jag skulle skriva om, då framförallt situationsanpassat 

ledarskap. Även några uppsatser som behandlade lärarnas anpassning till eleverna och 

feedback. 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor - Lärare 

Allmänt 

1. Vad heter du? 

2. Hur länge har du arbetet om lärare? 

3. Vilka åldersgrupper har du arbetat med? 

4. Vad är det roligaste / tråkigaste med att arbeta som lärare? 

 

Planering / Lektion 

1. Hur går du tillväga när du ska planera en lektion?  

 Använder du några speciella medel/metoder? 

 

2. Under lektionens gång, brukar du få ändra mycket ifrån grundplaneringen? 

 Hur fungerar det när vissa elever är starkare / svagare på någonting än 

andra? 

 Får de ändå göra samma sak som alla de andra?  

 Skiljer sig hjälpen / uppgiften någonting åt mellan de starkare respektive 

svagare eleverna? 

 

3. Har du några specifika verktyg som du brukar använda när nivåskillnaden mellan 

eleverna är stor? 

 I så fall vilka och hur har du kommit fram till dem? 

 

Bedömning / Dokumentation 

1. Hur går det till när du bedömer eleverna? 

 Vad tittar du specifikt på? 

 Följer du någon speciell mall? 

 

2. Hur kommer du ihåg vad eleverna har presterat under lektionerna? 

 För du några anteckningar?  
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 Är metoden tagen ifrån någon speciell mall? Om ja, varför just den? 

 

Eleverna 

1. Vad tror du eleverna känner över lektionerna? 

2. Tror du att det finns några för- respektive nackdelar med att ge elever olika uppgifter? 

 På vilket sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Bilaga 3 

Intervjufrågor - Elever 

Allmänt 

1. Vad heter du? 

2. Hur gammal är du? 

3. Vilken klass går du i? 

4. Vad tycker du om skolan? 

 Vad är det roligaste/tråkigaste? 

 

5. Håller du på med någon speciell träning /idrott på fritiden? 

 

Idrotten 

1. Vad tycker du om idrotten i stort? 

 Varför tycker du så? 

 

2. Anser du dig vara dukig/mindre duktig på idrott? 

 Varför tycker du så? 

 

3. Har du någonsin fått någon annorlunda uppgift att tänka på/genomföra under en 

lektion?  

 I så fall vilken? 

 Hur kändes det att få en annorlunda uppgift? 

 

4. Har du märkt att någon annan i klassen fått någon annorlunda uppgift under 

idrottslektionen? 

 I så fall hur märke du det? 

 

5. Vad tycker du om att lärare skulle kunna ge annorlunda uppgifter till olika elever i 

klassen under en lektion? 

 


