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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka språket, i allmänhet, som en lärare i idrott och hälsa 

använder sig av och i synnerhet språket hen använder för att främja lärandet. Följande 

frågeställningar ställs: Vilka ord och fraser används i den formativa bedömningen under 

lektionerna? och Förankrar läraren i idrott och hälsa sina uppmuntringsord till vad det är 

eleven gör bra och isåfall, på vilket sätt? 

 

Metod 

Studiens ansats är kvalitativ och har karaktären av en fallstudie på fält. Metoden för att samla 

in data är ljudinspelning i kombination med observation. Allt en lärare i idrott och hälsa sade 

under två lektioner med två årskurs sexor, spelades in, samtidigt som undertecknad satt vid 

sidan av och observerade aktiviteterna. Urvalet skedde genom kontakt med en person som 

undertecknad lärt känna på högskolan och som nu jobbar som lärare i idrott och hälsa på 

mellanstadiet. 

 

Resultat 

Läraren i idrott och hälsa förankrar oftast inte uppmuntringsorden till vad eleverna gör bra 

eller behöver förbättra, men det händer ibland. När läraren förankrar sina uppmuntringsord till 

vad eleverna gör bra i den formativa bedömningen under lektionerna är läraren specifik, tar 

mer tid på sig och förklarar med ord och fraser som ”bra, du gör det där jättebra..” och 

förklarar sedan vad som görs bra eller ”bra, men tänk på att..” och så vidare. Under 

lektionerna ägnar läraren också mycket tid åt att ”agera vårdcentral” för elever som har ont 

någonstans, samtidigt som de förklarar för dem att de kan delta efter förmåga. 

 

Slutsats 

Studien av enskild lärare visar att läraren i idrott och hälsa till största del använder språket för 

att motivera, engagera och sporra sina elever. Det finns enstaka tillfällen under lektionerna 

där läraren använder språket för att främja lärandet och ger specifik återkoppling till eleverna 

kring vad de gör bra eller behöver förbättra. En utveckling av språket i ämnet idrott och hälsa 

skulle kunna vara ett steg mot att tydliggöra och främja lärandet hos eleverna samt startskottet 

för en etablering av ämnet som ett bildningsämne.  
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Inledning 

Introduktion  

Någonting som ständigt har återkommit under min utbildning till lärare i idrott och hälsa har 

varit hur ämnet går från att vara ett aktivitetsämne, där syftet är att få eleverna att röra på sig, 

till ett bildningsämne där eleverna ska lära sig saker. Ämnets existens i skolan går inte att 

legitimera endast ur ett träningsperspektiv. För att det på allvar ska förankras som ett 

bildningsämne måste lärandet hamna i fokus (Annerstedt 2001, s. 143). Därför är det 

intressant att se hur detta realiseras i praktiken. Hur kommunicerar lärare till elever? Hur 

tydliggörs vad lektionens syfte är och vad eleverna ska uppnå? Min egen erfarenhet säger mig 

att det fortfarande är mycket av ett aktivitetsämne där läraren fungerar som en tränare och 

ropar ut ”kör!” ”bra!” ”jobba!”. Frågan är då vad eleverna lär sig av detta?  

 

Vecka ut och vecka in var handboll, fotboll och friidrott aktiviteter som var cementerade i 

tegelstensväggarna i skolan där jag gick i låg- och mellanstadiet. Idrotten, som var det allmänt 

vedertagna namnet på ämnet i skolan, seglade snabbt upp som mitt och mina sportintresserade 

kompisars absoluta favoritämne. Men när vi sjungit ”Den blomstertid” för sista gången på 

skolgården och det var dags att ta sig över bron och börja högstadiet så hände något. Den 

snudd på religiösa dyrkan av ämnet var bara, efter några veckor, som bortblåst. 

Handbollsmatcherna var ett minne blott. Nu var det orientering och fysträning som stod på 

agendan i tre långa år. Jag har fortfarande starka minnen av hur väggen som delade upp den 

stora idrottshallen i två rullades upp i taket och den motivationsdödande 

konditionshinderbanan med de skräckinjagande bomhindren gestaltade sig. Så många varv 

som man orkade, påropade av lärarna och peppande musik. Ångesten gick att ta på i rummet 

men samtidigt förstod man att det var ”bra träning” och efteråt kändes det alltid skönt att ha 

gjort det.   

 

Det jag intresserar mig för, och som den här uppsatsen kommer att handla om, är hur läraren i 

idrott och hälsa använder språket för att främja lärandet. Är ämnet fortfarande ett 

aktivitetsämne där läraren likaväl hade kunnat bytas ut mot en figur som bara står och häver 

ur sig motiverande floskler eller är ämnet på väg att bli det bildningsämne som meningen är 

att det ska vara? 
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Bakgrund 

Från aktivitets- till bildningsämne  

Som jag nämner i inledningen har idrott och hälsa genom historien varit ett ämne där eleverna 

ska springa av sig för att orka med de mer klassiska teoretiskt lektionerna så som svenska, 

engelska och matematik.  

 

Strävan efter att utveckla skolämnet idrott och hälsa från ett aktivitetsämne — där saker görs, 

till ett bildningsämne –  där saker lärs, pågår alltjämt fortfarande. Eriksson (2003 s. 33) visar 

att  aktivitetsfokuseringen är stark och betonar vikten av att eleverna håller igång och blir 

svettiga. Även Öhman (2007) menar att den fysiska aktiviteten och ansträngningen hos 

eleverna står högst i kurs när frågan om vad som är viktigast i ämnet enligt lärarna i idrott och 

hälsa kommer på tal.   

 

Det finns även en stark kultur inom ämnet, som handlar om att sätta igång aktiviteterna så fort 

som möjligt och undvika risken att tråka ut eleverna genom för mycket prat, som är djupt 

rotad. Ett sätt att stärka kunskapsbetoningen verkar vara att kommunicera ut lärandemålen för 

eleverna. Detta bidrar till att eleverna får en stärkt bild av att idrott och hälsa är, precis som 

alla andra ämnen, ett ämne där det handlar om att lära sig saker. (Redelius 2015, s .12-13).   

 

Språket kan alltså vara ett verktyg för att flytta strålkastarljuset från aktiviteterna och istället 

rikta det på kunskapen. Hur har då idrott och hälsa blivit ett ämne där den fysiska aktiviteten 

och ansträngningen hos eleverna blivit så viktig? Ämnet idrott och hälsa har genom åren bytt 

namn ett antal gånger. Namnändringarna kan ses som resultaten av att syftet med ämnet har 

ändrats under årens gång. En djupare historisk återblick är knappast relevant för den här 

studien men en glimt på hur ämnet vuxit fram till vad det är idag kan vara nyttigt och 

intressant när man ser på ämnet idrott och hälsa idag.  

 

Gymnastiklärarutbildningen startades 1813 av Per Henrik Ling. Tappet av Finland 1809 och 

införandet av allmän värnplikt 1812 var början på en nationell uppväckelse och gymnastik i 

skolan sågs som en bra fysisk förberedelse inför värnplikten (Annerstedt 2001, s. 78-79). 

Under hela 1800-talet var gymnastiken i skolorna präglade av militäriska gymnastikövningar 

och intresset låg i att fostra pojkar till män. Linggymnastiken, skapad av Per Henrik Ling, 

handlade om att utföra systematiska kroppsövningar i grupp med många upprepningar. 
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Flickor var från början egentligen helt uteslutna från skolgymnastiken, det resulterade i en 

högre sjukprocent hos dessa. Det tog så långt som till efter andra världskriget för att  

skolgymnastik skulle bli en självklarhet, även i praktiken, för flickor. Övningarna liknade 

pojkarnas men någon samundervisning var det inte tal om. Pojkar hade gymnastik för sig, och 

flickor för sig. Efter sekelskiftet började de militäriska inslagen i skolgymnastiken tonas ut 

och leken blev ett nytt inslag. Även Linggymnastiken började ifrågasättas. Detta medförde att 

ämnet 1919 fick ett nytt namn, från ”gymnastik” till ”gymnastik med lek och idrott”. Under 

mitten av 1900-talet fick ämnet större plats i skolan och det var inte ovanligt med tre tillfällen 

i veckan. Den fysiologiska forskningen hade gått framåt och eleverna fick göra 

Ergometertester för att se om de var i bra form eller inte. Samtidigt som det militäriska och 

även disciplintänket hade suddats ut så var således lärarnas uppdrag att få eleverna att svettas. 

Mot slutet av 1900-talet började idrottsrörelsen att påverka ämnet. Ämnet gick till att heta 

endast ”idrott” fram till att det 1994 återigen bytte namn, nu till ”idrott och hälsa”. Idrott och 

hälsa heter ämnet än idag och namnbytet manade till en nedtoning av idrottsdelen och mer 

fokusering på den egna livsstilens betydelse för hälsan. Ämnet har aldrig haft så svag styrning 

som det har nu och ämnets innehåll kan till stor del konstrueras av läraren själv, med 

undantag för vissa obligatoriska moment som är specifikt nämnda i styrdokumenten, såsom 

simning, rörelse till musik och orientering i okända miljöer. (Annerstedt 2001, s. 90,  96, 108)  

 

Ämnet har alltså en historia av stark disciplin och under senare tid en stark tro på att tillfällena 

ska ha för avsikt till att eleverna ska röra på sig och bli svettiga. Det kan därför inte alls vara 

så konstigt att det tar tid att ändra synen på ämnet idrott och hälsa, ett ämne där lärandet ska 

vara i fokus.  

 

Kinesiologiprofessorn Catherine D. Ennis resonerar (2015, s. 120) huruvida ämnet kan ha ett 

dubbelt syfte. Ennis kallar det för ett ”two fold goal”. Det vill säga att ämnet både ska syfta 

till fysisk aktivering av eleverna under lektionerna men även ansvara för att eleverna 

förvärvar kunskaper så att de i framtiden och i livet utanför skolan har de kunskaper och 

förmågor som krävs för att leva ett fysiskt aktivt liv. Så att svartmåla den fysiska aktivitet som 

sker under lektionerna kanske inte är nödvändigt, istället kan det vara en del av 

lärandeprocessen. Att säga att man inte lär sig genom rörelse tycker jag naturligtvis är 

felaktigt men det är stor skillnad på att aktivera eleverna för att målet är att de ska bli svettiga 

jämfört med att ha ett djupare syfte med aktiviteterna, vilket absolut kan bidra till att eleverna 

blir svettiga.  
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Teoretiskt ramverk 

Praktikens logiker 

Lars-Magnus Engströms indelning av kroppsövningskulturen i logiker har varit något som 

återkommit under hela min tid på Gymnastik- och idrottshögskolan. Den huvudsakliga 

indelningen är: prestation, träning och upplevelse. Alla tre kategorier har underkategorier 

som till exempel: tävling och rangordning, fysisk träning och samvaro med djur. (Engström 

2010) 

 

Kopplingen mellan de ständigt förekommande konditionshinderbanepassen under högstadiet, 

som jag berättade om i inledningen, och Engströms logik fysisk träning är enligt mig svår att 

inte se. Kroppsövningslogiken fysisk träning innebär att man tränar den fysiska 

prestationsförmågan, det vill säga kondition, styrka, rörlighet och så vidare. Kroppen 

betraktas som ett objekt som går att förbättra med hjälp av systematisk träning och att bli 

svettig, andfådd eller helt utmattad är självklara inslag i den här kroppsövningskulturens logik 

(Engström 2010, s. 60-63).  

 

Vad jag kan finna intressant är hur lärare i ämnet idrott och hälsas språkbruk ser ut i olika 

praktiska logiker och vad den eventuella skillnaden i språkbruk är logikerna emellan.  

 

Att undersöka vilket språk lärare i idrott och hälsa använder sig av i undervisningen i 

allmänhet blir en enorm uppgift om man utgår ifrån att idrott och hälsa är ett enda stort ämne 

där lektionernas karaktärer inte nämnvärt särskiljer sig. Hur en lektion ser ut och vilken 

attityd lärare och elever har under olika lektioner kan vara som natt och dag. Om 

utgångspunkten istället blir lektionernas teman som till exempel kan vara, dans, friluftsliv, 

bollspel, lek eller fysisk träning kan det bli enklare att se ett mönster i hur lärarnas språkbruk 

förändras utifrån innehållet på lektionen.  

 

Men synen på olika aktiviteter i idrott och hälsa utifrån dess tema eller utifrån den rådande 

praktiken tror jag, även det, kan bli en alltför snäv vinkling. Om vi zoomar in en gång till, för  

ytterligare specificering, kan Engströms logiker vara det arbetsverktyg vi letar efter. 

Engströms logiker tydliggör hur en praktik eller en aktivitet kan innehålla flera olika logiker 

och blir här en bra ställning att hålla fast vid när vi närmare ser på olika aktiviteter under 

idrottslektionerna. Som Engström själv beskrev det (2010, s.49): 
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 ”Logikerna ska ses som ett slags arbetsverktyg, med vars hjälp man kan analysera olikheter 

mellan individer, mellan grupper av individer och förändringar över tid”. 

 

Ett exempel på att en praktik kan innehålla olika logiker kan vara ett målspel som bedrivs 

under idrott och hälsan. Vi tar innebandy som exempel. Klass 8A spelar smålagsspel och 

idrottssalen är fylld av aktivitet. Praktiken som bedrivs är innebandy men logikerna hos 

individerna varierar. Hos somliga handlar det om att vinna matcherna, andra spelar bara för 

att ha kul och vissa deltar endast för att röra på sig. Engström ställer sig själv frågan om vissa 

praktiker helt kan genomsyras av en logik. I vissa fall är det tydligt vilken logik en praktik 

har, det är till exempel tydligt under en slutspelsmatch i hockey att logiken tävling och 

rangordning är den som verkar. Men vissa aktiviteter kan som jag tidigare nämnde innehålla 

flera olika praktiker. Som lärare i idrott och hälsa kan vetskapen om praktikens logiker vara 

nyttig att ha i bakhuvudet när man planerar lektioner. När elever går in i en aktivitet med olika 

föreställningar om vad som ska ske finns det risk för att logikerna krockar och att konflikter 

mellan elever uppkommer. Det går då att hävda att det är lärarens oproffesionalitet som leder 

till att dessa konflikter uppstår. Som lärare kan det då vara nödvändigt att tydligt betona vilket 

syfte aktiviteten (praktiken) har för att alla elever ska vara ”på samma bana”. (Engström 2010, 

s. 73-77) 

 

Med tanke på att jag intresserar mig för lärare i idrott och hälsas användning av språket blir 

det direkt intressant att fundera över vilka praktiska logiker som figurerar under de lektioner 

som är med i studien. Under lektionerna som studerades (mer om det i metod- och 

resultatdelen) utövade eleverna friidrottsgrenar såsom höjdhopp, längdhopp och 60 meters 

löpning. På frågan, ”vilket tema hade lektionerna?” hade det självklara svaret varit ”Friidrott”. 

Men med Engströms förhållningssätt till idrottsaktiviteter kunde svaret ha blivit ”den logik 

som oftast upplevdes i praktiken var färdighetsträning”. När det kommer till min studie om 

lärarens språk i idrott och hälsa blir det direkt användbart samt relevant att fundera över vilka 

logiker som förekommer under lektionerna då jag kan använda praktikens logik som ett 

arbetsverktyg för vidare analys av händelserna under lektionerna. 

 

En kortare redogörelse för den praktiska logiken färdighetsträning, för att söka öka skärpan i 

bilden av hur denna logik uppenbarar sig i praktiken, känns nödvändig: 

Den praktiska logiken färdighetsträning handlar om att genom systematisk träning förbättra 

sin motoriska förmåga. Exempel på färdighetsträning kan vara att träna på sin golfsving, öva 
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på att göra en frivolt eller att, i detta fall ett passande exempel, träna på att hoppa höjdhopp. 

(Engström 2010, s. 65) Utvärderingen i färdighetsträning kan ske på så sätt att man lärt sig en 

ny motorisk rörelse, kanske ett nytt trick i skateboard, eller att man tekniskt fulländat en 

rörelse. Detta betyder såklart inte att varje gång en ny rörelse har lärts in så har personen som 

lärt sig upplevt logiken färdighetsträning. Nya rörelser eller färdigheter går att lära sig även i 

andra logiker men det blir extra tydligt inom logiken färdighetsträning då huvudfokus ligger 

på att nöta in nya rörelser eller tekniker. När man lyckas med det man tränat på blir 

feedbacken tydlig och direkt, denna direkta feedback upplever jag personligen som något som 

gör att träningen blir rofylld. Färdighetsträningen kan bedrivas enskilt men ofta sker 

träningen tillsammans och i kommunikation med andra, det kan exempelvis vara en lärare, 

tränare eller en träningskamrat. En lärare i idrott och hälsa måste därför, för att eleven ska 

kunna utveckla sin teknik i färdigheten, besitta kunskap inom området samt inneha 

pedagogiken för att kunna lära ut. Förmågan att använda ett språk som främjar lärandet inom 

den praktiska logiken färdighetsträning blir därför oerhört viktig för lärare i idrott och hälsa. 

Larsson och Karlefors (2015 s. 581) menar att endast i undantagsfall kommunicerar lärare i 

idrott och hälsa ut syfte och mål med lektionerna som kan falla in under logiken 

färdighetsträning. Oftast berättas bara vad som ska göras, och den praktiska logiken samt 

även karaktären på lektionerna tenderar att ändras under lektionernas gång. 

 

Ordlistan 

Som ett ytterligare slags teoretiskt ramverk har jag använt mig av Infomentors Ordlistor för 

lärarnas professionella språk (2011). 

 

Ordlistan är uppbyggd med skal- och kärnfraser för att fungera som stöd för läraren i den 

formativa bedömningen och för att underlätta arbetet med skriftliga omdömena. Kärnfraserna 

är direkt kopplade till kunskapskraven. Formativ bedömning innebär att man beskriver vad 

eleven kan, kan utveckla och hur man ska arbeta för att eleven ska utvecklas. (Infomentor 

2012, s. 5) Varför källan här är 2012 beror på att den versionen, som visserligen listade 

ordlistor för gymnasiet, hade en mer utvecklad beskrivning om hur ordlistan var uppbyggd 

samt hur den kan användas. 

 

Ordlistan kanske i synnerhet är till för att fungera som ett hjälpmedel för läraren i arbetet med 

skriftliga omdömen men jag tror att många av fraserna kan (eller skulle kunna) dyka upp även 

ute på ”golvet” i syfte att förmedla lärandemål för eleverna eller i individuell återkoppling.  
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Min tanke är att jag med hjälp av dessa skal- och kärnfraser kan få en bild av hur användandet 

av, förmodade lärandefrämjande fraser, ser ut under två lektioner i idrott och hälsa och om de 

påminner om fraserna i ordlistan.   

 

Ordlista för skriftligt omdöme i Idrott och hälsa för år 1-6 (2011) 

Inledande skalfraser 

för att beskriva 

elevens kunskaper 

Inledande skalfraser 

för att beskriva 

elevens 

utvecklingsmöjlighet

er 

Kärnfraser utifrån kunskapskraven för att 

beskriva vad eleven kan / kan utveckla  

Avslutande skalfraser för 

att beskriva hur eleven 

kan utveckla sina 

förmågor 

 Du har.. 

 Du har 

god.. 

 Du visar.. 

 Du har 

utvecklat 

din.. 

 Du behöver 

utveckla 

din.. 

 Du kan 

utveckla 

din.. 

 En 

utvecklings

möjlighet 

för dig är 

att förbättra 

din.. 

 Förmåga att delta i lekar, spel och idrotter. 

 Förmåga att anpassa dina rörelser till olika 

lekar, spel och idrotter. 

 Förmåga att anpassa dina rörelser till 

musik efter takt och rytm.  

 Förmåga att simma.  

 Förmåga att orientera sig. 

 Förmåga att genomföra olika aktiviteter i 

natur- och utemiljö. Och så vidare. 

 

 Det kan du göra 

genom att du / 

jag.. 

 Ett bra sätt att 

bli bättre på det 

är att du / jag.. 

 Det kan jag 

hjälpa dig 

genom att du / 

jag.. 

 

Figur 1 Exempel på kärn- och skalfraser som används i skriftliga omdömen. 

 

Kärnfraserna är sannerligen allmänna, i undervisningen dras förmodligen inte lika breda 

penseldrag. Istället skulle kategorin ”kärnfraser” i undervisningssammanhang kunna bli mer 

specifikt inriktad till olika aktiviteter. Till exempel hade orienteringen kunnat ha en egen 

kategori kärnfraser, och så vidare. 

 

Existerande forskning 

Språkets betydelse för lärandet har studerats en hel del och forskning kring det ämnet är det 

relativt lätt att komma över. Under senare tid har även kommunikation inom ämnet idrott och 

hälsa börjat studeras, avhandlingar och artiklar om detta har gått bra att få tag på även om det 

inte finns mängder av dem. Språket en lärare i idrott och hälsa använder sig av är däremot 

något som det forskats mindre om. Språket har berörts och ligger i flera studiers periferi, 

framförallt i kommunikationsforskning inom idrott och hälsa har delar om språket gått att 

hitta. Denna del börjar med studier där forskare har gått vidare med Engströms logikbegrepp 
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för att sedan redogöra för allmän språkforskning och slutligen kommer vi in på 

kommunikation inom ämnet idrott och hälsa med fokus på språket som läraren använder sig 

av.  

 

Språket inom kroppsövningskulturers logiker i idrott och hälsa 

När språkbruket som råder under lektioner med en viss praktisk logik undersöks är det 

lämpligt att se huruvida det gjorts studier om logiker och språkbruk tidigare.  

Håkan Larsson och Inger Karlefors studerar (2015) ifall logiker i olika rörelsekulturer är fasta 

eller om de kan ändras under aktivitetens gång. De utgår ifrån fyra kategorier: sport, 

teknikträning, dans och fysisk träning. Åtta olika skolor, med åtta olika klasser i fyra svenska 

städer, studeras. Totalt filmas 30 lektioner i idrott och hälsa. En kamera filmar hela salen och 

en handkamera används för att filma läraren. Intervjuer med lärare före och efter lektionerna 

görs samt ett antal intervjuer med elever efter lektionerna. När forskarna analyserade datan i 

form av videor så fokuserade de på att undersöka: hur en lektion var strukturerad 

(uppvärmning, huvudaktivitet och nedvarvning), vad som kommunicerades verbalt om syftet 

med aktiviteten och hur detta syfte matchade praktikens logik samt vad läraren och studenten 

riktade uppmärksamhet mot när de agerade i och kommunicerade om en aktivitet. Larsson 

och Karlefors (2015) hävdar att majoriteten av lektionerna de observerade liknade vanliga 

träningspass. De innehöll uppvärmning, huvudaktivitet och nedvarvning men inget som 

gjorde det tydligt att det var en lektion där lärandet var i fokus. De kommer också fram till att 

det finns en stark ”looks-like-culture” i idrott och hälsan. Det vill säga att de lektioner som 

bedrivs ser ut som avskalade dans-, fys- eller lagidrottsträningar.  

 

Larsson och Karlefors (2015) gör en tematisering av lektionerna de studerar och utgår ifrån 

Engströms logiker. Deras kategori ”Looks-like-physical training”, som de menar att 12 av 30 

lektioner faller in under, innebär aktiviteter där det huvudsakliga målet är att eleverna ska bli 

trötta och svettiga genom att träna uthållighet, styrka eller andra fysiska egenskaper. 

Engströms logik fysisk träning dominerar helt klart lektionerna som faller in under denna 

kategori. (Larsson och Karlefors 2015, s. 578-581)  

 

Att så pass många lektioner präglas av en enskild logik är intressant för min studie och det går 

också att dra paralleller till strävan efter att idrott och hälsa ska gå från ett aktivitets- till 

bildningsämne.  
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Marie Öhman (2007, s. 107) menar i sin studie om kropp, makt och rörelse att det är vissa 

saker i undervisningen som är viktigare än andra och det som betonas starkt är den fysiska 

ansträngningen hos eleverna. Fysiologiska effekter som trötthet och att eleverna blir svettiga 

är själva avsikten med aktiviteten. Hennes beskrivning av vad som anses viktigt i 

undervisningen hade kunnat beskriva den praktiska logiken fysisk träning väldigt bra. 

Logiken fysisk träning verkar då ses som viktigare än andra logiker.  

 

Språkets betydelse för lärandet 

Valet att skriva en uppsats om lärarens språk i ämnet idrott och hälsa kan legitimeras på olika 

sätt. Mitt förhållningssätt till språket blir huruvida det har en nyckelroll i lärandet eller inte. 

Pedagogikprofessorn Peter H Johnston menar (2012, s. 17) att talet är det viktigaste verktyget 

som lärare har i yrket. Med hjälp av talet griper lärare in i elevernas aktiviteter och 

upplevelser samt hjälper dem att tolka sitt lärande. Att som lärare inneha förmågan att kunna 

uttrycka sig tydligt gör att elever lättare förstår.  

 

Språket är inget verktyg läraren kan fundera över om hen ska eller inte ska använda i 

undervisningen. Det är snarare så att språket är ett grundläggande element i både undervisning 

och inlärning (Dysthe 1996, s. 14). Men ibland är lärare mindre explicita än de skulle behöva, 

det vill säga, de förväntar sig att eleverna har större kunskap inom ett område än de har. Då 

bildas en onödig barriär mellan lärare och elev som förhindrar att lärande sker. (Johnston 

2012, s. 20-21)  

 

Läraren kan genom sitt språkbruk positionera eleverna på olika sätt i förhållande till vad de 

gör (Johnston 2012, s. 23). I idrott och hälsa kan det till exempel te sig genom att läraren 

säger ”ni måste springa fem varv innan vi börjar spela fotboll” då kan löpningen få en dålig 

ställning och ses som ett måste. På ett liknande sätt kan synen på bollspel bli att det är ett nöje 

där inget lärande sker om läraren använder det som en belöning. 

 

Larsson och Karlefors (2015, s. 586) menar att språket för kunnande och lärande bör 

utvecklas för lärare i idrott och hälsa. De anser att en ny pedagogik, förmedlad av ett språk 

byggt på kunnande och lärande istället för träning, behövs för att utveckla ämnet. Detta 

stärker även bilden av att en utveckling av språket i idrott och hälsa kan vara nyckeln till att 

legitimera ämnet som ett bildningsämne.  
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Kommunikation i ämnet idrott och hälsa 

Kommunikation i idrott och hälsa kan innebära allt ifrån kroppsspråk från läraren till 

ögonkontakt mellan två elever som passar en boll till varandra. Eftersom mitt fokus ligger på 

språket hos lärarna är jag intresserad av kommunikationen mellan lärare och elever, eller än 

tydligare: vad säger läraren på lektionen?  

 

Idrott och hälsa är, precis som alla andra ämnen, ett ämne där målet är att eleverna ska lära sig 

saker. Att falla i fällan att allt under lektionerna bara blir ett enda stort görande, där tankar 

kring varför olika aktiviteter egentligen pågår saknas, är inte eftersträvansvärt. Redelius 

(2015) undersöker hur lärandemål kommuniceras ut under lektionernas gång och kan 

kategorisera tre typer av lärare med hjälp av observationer och intervjuer. Dessa är de som 

inte kan definiera målen för lektionerna i intervjuer och som ej heller kan redogöra för 

eleverna vad de ska lära sig under lektionerna (typ 1), de som kan definiera målen med 

lektionerna och vad eleverna ska lära sig men inte redogör detta för eleverna under 

lektionerna (typ 2) och de som definierar vad eleverna ska lära sig både i intervjuerna och 

under lektionernas gång för eleverna (typ 3). 

 

Typiskt för lärarna av kategorin typ 1 är att de lade stor vikt vid att komma igång snabbt med 

aktiviteterna under lektionerna och den kommunikation som ägde rum handlade om att påtala 

för eleverna vad som skulle hända under lektionen. (Redelius 2005, s. 6)  

 

Att kommunicera ut mål och syfte med lektionerna för eleverna är inget ”krav” och det går att 

diskutera huru detta skulle ha en positiv påverkan på elevernas lärande eller ej. Elever som 

har lärare som kommunicerar ut lärandemål till eleverna (typ 3) kunde dock ge tydliga svar på 

frågan ”vad lärde du dig under lektionen?”, som överensstämde med kunskapskraven i idrott 

och hälsa. Elever som inte har lärare som kommunicerar ut lärandemål (typ 1 & 2)  kan inte 

svara på frågan ”vad lärde du dig under lektionen?”, vanliga svar som dessa elever har på den 

frågan är ”ingenting” eller att de återberättar  vad de gjorde. (Redelius 2015, ss. 6-12) Men 

jag vill också inflika att jag tror att det inte behöver betyda att man inte har lärt sig någonting 

bara för att man inte kan sätta ord på vad man lärt sig. Kanske är det så att det man lärt sig 

uppenbarar sig i ett senare skede eller att det tar ett tag att ”smälta in” lektionen. 

 

Gällande kommunikation mellan lärare och elever bör vi ha i åtanke att lärarens huvudsakliga 

roll i skolan, i alla fall enligt mig, är att främja elevernas lärande. Detta gäller oavsett vilket 
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ämne det handlar om. I idrott och hälsa kan läraren bete sig annorlunda jämfört med andra 

ämnen. Larsson och Karlefors (2015, s. 580) menar att läraren i idrott och hälsa ibland 

uppträder som ett mellanting mellan en tränare som peppar eleverna och en lärare som främjar 

lärandet genom att uppmuntra eleverna att testa olika uppgifter. Vidare påvisar de (ibid, s. 

579) att det är sällsynt att lärare i idrott och hälsa förmedlar lärandemålen under lektionen och 

att i stora drag sett över alla de lektioner de observerade förekom endast en kort inledning av 

lektionerna där läraren berättade vad som skulle hända under dagens lektion. 

 

Besöker du en lektion i idrott och hälsa är chansen stor att du möts av uppmuntringsord från 

läraren riktat till eleverna. Enligt Öhman (2007  s. 110) är ett vanligt exempel att elevernas 

gensvar på olika aktiviteter var att ”det är jobbigt” och det besvarades av läraren med 

uppmuntringsord som till exempel  ”det är bra!”. Lärares frekventa användande av 

uppmuntringsord kan vid första anblick ses som något bra och endast positivt. Det kanske är 

något som kan ge eleverna självförtroende och mod. Men Öhman (2007, s. 122) menar att i 

många fall saknar dessa uppmuntringsord förankring i vad det är som är bra och att det som 

egentligen uppmuntras är elevernas intensitet i övningarna samt deras grad av vilja. I ämnet 

idrott och hälsa är inte graden av vilja något lärandemål i sig, för att göra det tydligare för 

eleverna vad de ska lära sig bör således ett större fokus ligga på att förankra 

uppmuntringsorden till vad som görs bra, till exempel en väl utförd rörelse. 

 

Sammanfattningsvis 

Vi har i forskningsgenomgången berört studier om praktikens logiker, om hur logiken fysisk 

träning har en starkare roll än de andra logikerna i ämnet idrott och hälsa. Vi har sett närmare 

på vilken roll lärarens språk har i undervisningen. Vi har också gått igenom ny 

kommunikationsforskning gällande ämnet idrott och hälsa, där bland annat kommunicerandet 

av lärandemål visat sig ha en viss betydelse för elevernas förståelse. 

 

Språkets betydelse för inlärningen, lärarnas tydliggörande av lärandemål samt förankring till 

vad som är bra är tre saker som tillsammans skulle kunna, för att återknyta till bakgrunden, 

bidra till att stärka bilden av ämnet idrott och hälsa som ett bildningsämne. Med denna studie 

blir det intressant att undersöka hur det går med det arbetet i ute i verkligheten – bland alla 

plintar och bommar, mattor och ärtpåsar, bollar och spjut.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka språket, i allmänhet, som en lärare i idrott och hälsa 

använder sig av och i synnerhet språket hen använder för att främja lärandet.  

Frågeställningarna är:  

 

Vilka ord och fraser använder används i den formativa bedömningen under lektionerna?  

 

Förankrar läraren i idrott och hälsa sina uppmuntringsord till vad det är eleven gör bra och 

isåfall, på vilket sätt? 

 

Metod 

För att försöka svara på frågeställningarna och uppnå mitt syfte blir studiens ansats kvalitativ. 

Studien är en fallstudie där metoden som används är observation i kombination med 

ljudinspelning. Jag observerade två lektioner i idrott och hälsa där eleverna gick i årskurs 6 

samtidigt som jag spelade in allt som läraren sade under lektionerna. 

I Handbok i kvalitativ analys av Fejes och Thornberg (2015) berörs begreppet fältstudier, eller 

etnografiska studier som det också kan kallas. De hävdar att observation är kärnan i fältstudier 

och att det är en bra metod för att undersöka sociala eller kulturella mönster i grupper (ibid, s. 

218). Sociala och kulturella mönster i grupper är något som undersöks i den här studien och 

en kategori som språk skulle kunna falla in under. Därav känns det rimligt att studiens metod 

är observation i kombination med ljudinspelning. 

Urval 

Från början eftersträvade jag att finna en lärare i idrott och hälsa som undervisade elever som 

gick som lägst i årskurs 6 och hade en lektion med dansinnehåll samt en lektion med mer 

”fysprägel”. Men efter att ha kontaktat åtskilliga skolor och lärare i idrott och hälsa fick jag 

tyvärr överge dansinriktningen. Det var helt enkelt ingen som verkade ha någon dans kvar på 

terminsschemat eller var intresserade av att hjälpa mig. Många svarade att de ”hade gjort bort 

dansen”. Att jag överhuvudtaget inte fick något svar alls var också vanligt. Det forsade 

mycket vatten under broarna och jag hade än inte hittat någon skola att göra min studie på. 

Tillslut fick jag vända mig till en person jag lärt känna på Gymnastik- och idrottshögskolan. 

Hos hen gick det bra att göra studien och jag fick helt enkelt ta två stycken lektioner som 
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passade bäst tidsmässigt, både för läraren och undertecknad. Efter hårt arbete med att det inte 

skulle bli ett bekvämlighetsurval så var det tillslut just vad det blev, om än ett obekvämt 

sådant. Det blev lektioner i idrott och hälsa på en skola i södra stockholmsregionen. Bägge 

lektionerna hade temat friidrott. Lektionssalen för studiedagen var en friidrottsanläggning 

belägen utomhus. 

Tillvägagångssätt 

Innan dagen för observation och ljudinspelning var kommen hade jag informerat läraren om 

vad studien gick ut på och hur själva processen gick till. När vi träffades innan den första 

lektionen gick jag igenom mer noggrant om vad som krävdes av läraren och hur studien 

skulle gå till. När det väl var dags för ”action” fäste jag mikrofonen på läraren och sedan satte 

lektionen igång. Mikrofonen var kopplad till min mobiltelefon som låg i lärarens ficka och 

läraren kunde gå runt helt obehindrad med mikrofonen. Programmet för att spela in heter 

”Smart Voice Recorder” och går att ladda ner kostnadsfritt på Google Play. Kvalitén på 

ljudinspelningen blev mycket bra. Undertecknad presenterade sig först för klassen och 

berättade vad jag gjorde där. Sedan observerades lektionen från sidan och jag gick närmare 

händelsernas centrum när det behövdes. Omfattningen av själva observationsdelen blev inte 

alls stor, jag noterade vad som hände och om något som jag tyckte var extra intressant skedde 

rörde jag mig lite närmare och gjorde fler anteckningar. Det viktigaste materialet kom ifrån 

det insamlade ljudmaterialet. Min roll blev väldigt tillbakadragen under lektionerna och det 

enda aktiva jag, som sagt, gjorde var att jag presenterade mig för klassen innan lektionen och 

berättade vad jag gjorde där. Sedan satte jag mig vid sidan av och försökte smälta in i kulissen 

för att läraren och eleverna skulle kunna agera så naturligt som möjligt. Ibland blev jag, 

återigen som sagt, tvungen att ta mig lite närmare vissa aktiviteter för att se vad som hände 

när läraren beskrev och visade olika saker. 

 

En manifest innehållsanalys genomfördes där de synligt (hörbart) uppenbara komponenterna 

uppdagades i det insamlade materialet (Olsson & Sörensen 2011, s. 210). Utefter detta 

skapades fyra teman som senare ytterligare befästes i transkriberingsanalysen. Givetvis 

uppkom dessa teman som en följd av att söka svar på de redan ställda frågeställningarna – det 

jag intresserade mig för. Jag hade en lingvistisk utgångspunkt i databearbetningen där lärarens 

sätt att uttrycka sig samt val av ord var i fokus (Ibid, s. 159).  
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När jag transkriberade ljudmaterialet försökte jag vara så noggrann som möjligt och få med 

alla detaljer samt försöka beskriva hur saker sades. Till exempel om läraren skrek ut saker var 

jag tydlig med att hen gjorde det. Precis som Fejes och Thornberg menar (2015, s. 197) är 

noggrannhet a och o för en transkriberande samtalsforskare och detaljer som vid första blick 

kan ses som meningslösa är oftast viktigare än man tror. I transkriberingsprocessen 

fokuserade jag på det läraren hade sagt, eftersom det var språkbruket jag var ute efter. Dock 

tog jag även med elevers svar till läraren ifall det var tydliga konversationer mellan lärare och 

elev. I transkriberingsanalysen letade jag efter tydliga mönster samt bekräftade de teman jag 

hittat i databearbetningen och markerade dessa stycken med olika färger.  De teman jag fann 

var: läraren förankrar inte uppmuntringsorden, läraren förankrar uppmuntringsorden och 

läraren agerar vårdcentral. 

Validitet och reliabilitet 

I den kvalitativa forskningen talar man om tillförlitlighet, upprepbarhet och pålitlighet. 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 135) Ljudinspelningen stärker studiens tillförlitlighet då all 

data samlades in precis som det var och inte hur det upplevdes. Jag undersökte det jag 

avsedde att undersöka, det vill säga språket. Ljudinspelning var verktyget som användes och 

det passade utmärkt. Det vill säga validiteten var hög. Att upprepa studien skulle inte vara 

några problem då det enda som krävs är: kontakt med en lärare i idrott och hälsa, en 

mobiltelefon samt en mikrofonsladd. 

Min oberoende roll som ”forskare” är inte helt solklar då jag kände läraren som studerades 

sedan innan. Risken för att jag vinklade resultaten för att jag inte ville ställa hen i dålig dager 

fanns men självklart försökte jag undgå det och arbeta transparent med den insamlade datan.  

Ytterligare ett dilemma blir hur läraren som deltar i studien ställer sig till att bli studerad. 

Möjligtvis agerade läraren helt annorlunda och inte representativt för hur hen brukade bete sig 

när hen undervisar. Ifall detta skulle vara fallet blir inte den studerade lektionen representativ 

för hur det vanligtvis ser ut på den enskilda lärarens lektioner i idrott och hälsa. 

Etiska överväganden 

När det gäller den inhämtade datan valde jag att endast spela in det läraren sa. 

Strålkastarljuset var på läraren och inte eleverna. Detta gjorde studien enklare att genomföra 

ur en konfidentialitetssynpunkt då eleverna inte alls blev exponerade på samma sätt som de 

hade blivit om jag hade filmat lektionerna eller också tejpat fast mikrofoner på dem. Eleverna 

blev helt enkelt bifigurer i studien. Det inspelade materialet kommer inte att publiceras och 
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eftersom det endast handlar om ljudinspelning av vad läraren säger är det ytterst svårt att 

identifiera några elever när de i vissa fall dyker upp på ljudinspelningen. I fall där en 

konversation mellan läraren och en elev citeras i resultatet är elevens namn påhittat och 

framkommer ej heller i ljudinspelningen eller är väldigt svårtydligt.  

 

Resultat 

Studerandet av språkbruket hos en lärare i idrott och hälsa mynnade ut i ett resultat som i 

detta avsnitt kommer att redovisas. Under mina två lektioner som jag observerade samt 

spelade in vad läraren sade kunde jag tydligt se mönster som upprepade sig under de bägge 

lektionerna. Dessa mönster synliggjordes med hjälp av de frågeställningar som jag på förhand 

var intresserad av att söka svar på och sedan genom databearbetningen. Avsnittet är uppbyggt 

i fyra kategorier, skapade utifrån de teman som upptäcktes i databearbetningen. De fyra 

kategorierna går också att koppla till frågeställningarna. Varje resultatkategori innehåller 

exempel plockade ur det transkriberade materialet för att måla upp en bättre bild av hur det 

såg ut i verkligheten.  

Uppmuntringsord och positiva tillrop utan förankring dominerar 

Under de två lektioner som jag spelade in ljudet på vad läraren sade var användandet av 

uppmuntringsord och positiva tillrop något som skedde frekvent under bägge lektioner. Det 

går till och med att säga att språkbruket under lektionerna dominerades av positiva tillrop och 

uppmuntringsord.  

 

Nedan följer ett exempel som var ständigt förekommande: 

 

Några elever står i ett led framför höjdhoppsmattan. Läraren ropar upp deras namn när de kan 

springa fram och hoppa över ribban. Läraren ropar upp namnet på eleven först i kön och 

eleven springer fram, hoppar och så vidare. 

 

Läraren: Då kör vi Emil! *Emil springer fram och hoppar* 

Läraren: Bra!  
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Detta upprepar sig flera gånger innan läraren går vidare. Uppmuntringsorden förankras inte 

till vad det är eleverna gör bra och eleverna får ett ”bra!” trots att de hoppar på vitt skilda 

tekniska sätt. 

 

Ytterligare ett exempel för att än tydligare illustrera hur det kunde se ut på lektionerna: 

 

 En grupp elever springer 60 meter. Läraren står längs löparbanorna och skriker. 

Läraren: Då kör vi! Trampa, trampa, trampa!  

Läraren: Bra! 

 

Läraren går vidare till nästa grupp elever och ingen förankring till uppmuntringsorden sker. 

Ett tredje exempel på hur läraren inte förankrar sina uppmuntringsord till vad som är bra 

utspelar sig i slutet av den första lektionen som jag observerar. Läraren samlar klassen på 

läktaren för att avsluta lektionen:  

 

Läraren: Jag vill ha klassen samlad på den här läktaren! 

Läraren: Sätt er på den här läktaren. 

Läraren: Svinbra jobbat idag! Hoppas ni tycker det var roligt att vara här. Tack för idag slut 

för idag. 

 

Även här delas beröm ut, utan att specificera vad det är som har gjorts bra. Detta beröm är ett 

allmänt beröm riktat till hela klassen, dock fortfarande utan förankring till vad som gjorts bra. 

Läraren berömmer ansträngningen, ett fåtal gånger  

Vid ett fåtal tillfällen händer det att läraren använder ordet ”jobbat” tillsammans med ett 

positivt tillrop. Här förankrar läraren vad som är bra, det vill säga ”jobbet”.  

 

Ett exempel:  

 

Några elever springer 60 meter och läraren står bredvid. 

 

Läraren: Bra tjejer, jobba hela vägen! 

Läraren: Bra jobbat grabbar! 



20 

 

 Läraren förankrar sparsamt uppmuntringsorden till vad som är bra 

Ett fåtal gånger under lektionerna stannade läraren upp en längre stund hos en grupp elever 

och gav dem mer djupgående återkoppling än bara uppmuntringsord. Ett tillfälle vid 

höjdhoppsmattan skilde sig väsentligt från hur läraren talade till eleverna i jämförelse med 

alla andra interaktioner. Detta blev avsnittet som genererade i avsevärt mest text när jag sedan 

transkriberade ljudmaterialet. Skillnaden här var att läraren förankrade uppmuntringsorden till 

vad eleverna gjorde bra eller behövde utveckla. Här kommer några exempel på hur det kunde 

låta när läraren förankrade sina tillrop till vad eleverna gjorde bra eller behövde utveckla 

under ett höjdhopp: 

 

Läraren: Yes, då kör vi igen Emma! 

*Emma hoppar* 

Läraren: Jättebra! Svinbra att du fick med vänsterbenet också. Bra att du fick med det uppåt, 

hade du kommit hit och dragit benet (visar) då hade du vält ribban. Superbra. 

 

Ett annat exempel:  

 

Läraren: Då kör vi Hannes.  

*Hannes hoppar*  

Läraren: Bra! Du kommer upp jättefint med högerbenet och den vänstra delen av kroppen, 

vilket gör att du kommer över ribban. 

 

Ett tredje exempel på hur läraren blandar uppmuntringsord med specifik återkoppling om vad 

eleven måste utveckla:  

 

Läraren: Okej, varsågod Linnea! 

*Linnea hoppar*  

Läraren: Bra! Men tänk på att nästa gång få med högerbenet också! 

 

Föregående tre exempel beskriver alltså hur läraren förankrar sina uppmuntringsord till vad 

det är eleverna som har gjort bra, vad de behöver förbättra och hur de kan göra för att 

förbättra sin teknik, i detta specifika fall, höjdhopp. Detta är även exempel på vilket språk 

läraren i idrott och hälsa använder sig av i den formativa bedömningen. 
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Läraren agerar vårdcentral 

Vid sidan av att peppa och motivera eleverna ägnade läraren mycket tid åt att lyssna på elever 

som kom fram under lektionerna och beklagade sig över att de hade ont på olika ställen. 

Läraren besvarade samma åkommor ungefär likadant. Men här har läraren en mer empatisk 

och förstående ”approach”. Nedan följer ett exempel på hur det kunde se ut:  

 

Elev: Jag har ont i fötterna. 

Läraren: Okej. 

Elev: Det är för att jag har gräsdobbar på mina fotbollsskor och vi kör på konstgräs. 

Läraren: Okej men då tar du det lugnt. 

 

Ett till exempel: 

  

Elev: Jag har ont. 

Läraren: Okej, var har du ont?  

Elev: I fötterna, jag glömde mina hålfotsinlägg. 

Lärare: Okej! Men då känner du dig för och kör så mycket du kan. 

 

Liknande scenarion förekom ett tiotal gånger per lektion. Varför det fick plats i uppsatsen är 

enkelt. Mitt syfte var att undersöka vilket språk läraren använder sig av i idrott och hälsa och 

eftersom den ”empatiska uppgiften” hos läraren tog så stor plats under de studerade 

lektionerna kunde jag inte undvara den delen från uppsatsen. 

Logikerna 

Den logik som jag oftast uttydde att eleverna upplevde i aktiviteterna under lektionerna och 

som framkom i min analys och tolkning var färdighetsträning. Färdighetsträningslogiken såg 

jag framförallt i hur elever tränade på längd- och höjdhopp där de försökte förbättra sin teknik 

för att nå bättre resultat. Men det fanns också inslag av logikerna tävling och rangordning 

samt fysisk träning. Tävling och rangordningen gestaltade sig främst i hur eleverna tävlade 

emot varandra i 60 meter slätt och logiken fysisk träning gestaltade sig i hur läraren ofta 

använde ordet ”jobba” eller sa ”då jobbar vi”. Eleverna som blev påropade höll då samma 

intensitet i övningen eller ökade takten. Det kunde vara alltifrån uppvärmningsövningar till 60 

meters löpning. ”Jobb” kopplar jag till arbete och arbete till fysisk ansträngning.  
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Förankring i ordlistan  

För att återknyta till ordlistan från Infomentor går det att dra tydliga kopplingar till hur läraren 

använder sig av ett språk som liknar de kärn- och skalfraser som infomentor anger, men detta 

språkbruk använder läraren endast sig av under en längre sekvens under de två lektionerna. 

Här använder läraren fraser som påminner om de i Infomentors ordlistor när hen ger 

återkoppling till elevernas rörelser och förankrar uppmuntringsorden till vad som är bra eller 

berättar vad eleverna bör utveckla. Det språket läraren använder då överensstämmer med 

Infomentors skalfraser: du visar.., du har.., du har god.., du behöver utveckla din, du kan 

utveckla din.., och fyller på med specifik information som berör just den eleven. Vidare 

använder läraren här ett språk som går att koppla till de utvecklande skalfraserna: det kan du 

göra genom att.. och ett bra sätt att bli bättre på det är.. för att sedan berätta för eleven vad 

de bör göra för att utvecklas.  

 

Men lektionerna genomsyras och domineras inte av detta språk utan istället av ett språk som 

inte går att relatera till de skal- och kärnfraser som finns formulerade i ordlistan från 

Infomentor. 

Resultatsummering  

Det går tydligt att se att läraren använder språket till största del åt att motivera eleverna när de 

utför olika uppgifter och mycket sparsamt åt att förankra de motiverande orden till vad 

eleverna gjorde bra. I vissa fall beröms även elevernas fysiska ansträngning. Samtidigt fyller 

läraren också en empatisk funktion då hen får ta del av väldigt många elevers historier om hur 

ont de har och därefter berätta för eleverna att de kan ta det lugnt eller delta efter förmåga. 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka vilket språk en lärare i idrott och hälsa använder sig av i 

allmänhet och vilket språk hen använder för att främja lärandet i synnerhet. Tidigare 

forskning (Redelius 2015 & Öhman 2007) har visat att uppmuntringsord och positiva tillrop 

är vanligt förekommande inom ämnet idrott och hälsa. Detta styrker även min studie. Det 

finns egentligen inget negativt i att försöka engagera och motivera sina elever, snarare får det 

ses som positivt. Men det som blir skevt, eller själva problemet, är när lektionerna domineras 
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av dessa positiva tillrop och uppmuntringsord och när ett ”bra jobbat!” helt saknar förankring 

till vad det är som görs bra. 

 

En annan intressant aspekt att se på hela när det gäller uppmuntringsord är att ämnet idrott 

och hälsa, enligt min egen erfarenhet, är helt unikt när det gäller det generösa sprinklandet av 

uppmuntringsord och positiva tillrop som lärarna håller på med. Jämför man med vilket annat 

ämne som helst så skulle det te sig underligt ifall, till exempel en mattelärare, går runt och 

säger ”bra!” eller ”härligt!” när eleven endast påbörjar eller försöker börja jobba i matteboken 

vilket kan likställas vid att en elev får ett ”bra!” i idrott och hälsa när hen försöker hoppa 

höjdhopp. Det kanske inte är lärarna i idrott och hälsa som är för generösa med beröm utan de 

andra ämneslärarna som är för återhållsamma. I varje fall är det värt att fundera över 

skillnaden, ämnena emellan. Tidigare forskning (Redelius 2015) har också visat att när 

lärandemål tydliggörs förstår eleverna också lättare vad de ska lära sig. Att som utgångspunkt 

ha att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt borde alltså betyda att man som lärare ska 

bruka ett språk som främjar lärandet på bästa möjliga sätt. Mina resultat visar att det är 

sällsynt att läraren (som är studerad) förankrar sina uppmuntringsord till vad det är som är bra 

och oftast bara säger ”bra!” utan att vidare fördjupa sig i vad det är som eleven gör så bra att 

hen förtjänar beröm. Detta resultat styrker då Öhmans dito från 2007. 

  

Idrott och hälsa är ett ämne som på många sätt skiljer sig från alla de andra ämnena. Eftersom 

att ämnet ofta är ett praktiskt ämne med mycket liv och rörelse beter man sig på ett helt annat 

sätt när man undervisar jämfört med hur det ser ut inne i ett stillasittande klassrum. Det ska 

sägas, med tanke på resultatet jag redovisar, att det är svårt att hinna få in mer än ett "bra fart" 

när man står vid sidan av elever som springer 60 meter. Det som skulle kunna begäras av 

läraren istället är återkoppling efter att eleverna sprungit, vilket visade sig saknas. Jag har 

själv vikarierat samt gjort en del praktik som lärare i idrott och hälsa och jag märker hur lätt 

det är att man kommer in i ”rollen som idrottslärare”. Nästan oroväckande snabbt faller man 

in i att bara förflytta sig runt i salen och skjuta in ett ”bra jobbat!” här och där. Det är så 

mycket som händer runt omkring, överallt i salen, så att stanna en längre stund med varje 

enskild elev och ge ambitiös specifik återkoppling är jättetufft. Tiden är knapp och ljudmiljön 

är en helt annan i en idrottshall eller ute på en fotbollsplan än vad den är inne i ett ”vanligt” 

klassrum. Att begära mer av en redan pressad yrkesgrupp kan anses både naivt och arrogant 

när det kan vara nog tufft att få alla elever samlade tysta i en ring för att lyssna på nästa 

instruktion. Det är svårt att vara idrottslärare och det är ännu svårare att arbeta på ett sätt så att 
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eleverna förstår och lär sig saker. Men med det sagt går det inte att fly ifrån det huvudsakliga 

uppdraget, att vara lärare. Att det är tuffare betyder inte att det är omöjligt och som mitt 

resultat visar så går det att, som lärare i idrott och hälsa, ta sig tid med eleverna och ge 

konstruktiv återkoppling. För att ämnet ska bli erkänt som ett bildningsämne krävs hårdare 

ansträngning, mer fokus på att förankra uppmuntringsorden till vad  det är som görs bra och 

så vidare. Att allt språkbruk från läraren ska vara såsom mitt utdrag ur studien där läraren 

förankrade uppmuntringsorden och de positiva tillropen tror jag, rent tidsmässigt, blir 

omöjligt. Men att lektionerna till större del börjar innehålla liknande exempel tror jag är ett 

steg i rätt riktning för att legitimera ämnet som det bildningsämne som det faktiskt ska vara. 

Den logik som präglade de lektioner jag observerade var färdighetsträning, men det fanns 

som sagt både inslag av tävling och rangordning samt fysisk träning. Larsson och Karlefors 

(2015) menar att logiken fysisk träning är den som oftast förekommer under de lektioner i 

idrott och hälsa som de studerade. De belyser också hur logikerna ändras under lektionens 

gång, precis som de gjorde under de lektioner jag studerade. Öhman (2007) visar att elevernas 

fysiska ansträngning är något som har hög prioritet i ämnet, och att eleverna blir trötta kan ses 

som viktigare än själva aktiviteten. Att läraren i idrott och hälsa berömmer elevernas fysiska 

ansträngning visade också min studie, även om omfattningen av detta inte var så stor. Att 

översätta vad Öhman hävdar till Engströms logiker blir, enligt mig, detsamma som att säga att 

logiken fysisk träning, är stark inom ämnet. Det intressanta blir då om det går att minska 

dominansen av logiken fysisk träning genom att ändra språket man använder i 

undervisningen. Blir användningen av exempelvis ”bra jobb!” mindre frekvent så blir också 

betoningen av den fysiska ansträngningens vikt inte lika stark. Logiken fysisk träning kan då 

tonas ner och andra logiker som egentligen skulle få stor plats, får den plats de ursprungligen 

skulle få. Larsson och Karlefors (2015) hävdade ju att språket för kunnande och lärande 

behöver utvecklas inom idrott och hälsa, om ett nytt språk som baseras på kunnande istället 

för träning kanske den fysiska ansträngningen blir mindre central i undervisningen. Att 

försöka minska användandet av ”jobba!” etcetera etcetera, kan möjligen vara ett litet steg i 

rätt riktning. 

Slutsats 

Genom min studie av en lärares språk i idrott och hälsa har jag kommit fram till att läraren 

använder en stor del av sitt språk under lektionerna åt att motivera, engagera och sporra sina 

elever. Samtidigt finns det enstaka perioder under lektionerna där läraren tar sig mer tid, 

förklarar för eleverna vad de ska förbättra, vad de gör bra eller mindre bra och hur de kan 
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förbättra sina rörelser. En utveckling av språket som läraren i idrott och hälsa använder sig av 

i undervisningen skulle kunna vara ett steg mot att tydliggöra och främja lärandet hos 

eleverna samt startskottet till att ämnet idrott och hälsa, så småningom, etableras som det 

bildningsämne det är menat att vara.  

Metoddiskussion 

Att ”bara” spela in ljudet från läraren och inte filma hela lektionerna var en medveten strategi. 

Hade jag gått runt med en kamera under lektionerna tror jag att risken för att elever och lärare 

uppträtt mindre avslappnat hade ökat och jag hade då riskerat att det insamlade materialet inte 

speglade verkligheten på ett lika bra sätt. Samtidigt blev inte eleverna exponerade på samma 

sätt som de hade blivit om jag hade filmat dem. Men hade jag filmat hela lektionerna 

samtidigt som jag spelade in det läraren sade hade jag förmodligen fått en bättre bild över 

exakt vad som skedde och på ett bättre sätt kunnat koppla de ljud jag hade till händelser på 

film. Materialet hade också blivit större och förmodligen mer nyanserat. 

 

Hade jag inte spelat in vad läraren sade och endast observerat samt antecknat vad läraren sa 

hade risken att jag tappat många ord ökat. Därför blir studien också mer tillförlitlig eftersom 

jag har på band, precis vad läraren sade. 

Framtida forskning 

För framtida forskning anser jag att möjligheten att utveckla ett nytt professionellt språk och 

också en språkbank för undervisningen i idrott och hälsa bör undersökas. Man lär sig genom 

rörelse, absolut, men jag tror inte att man lär sig genom att höra sin lärare skrika ”jobba!” 

eller ”bra!” stup i kvarten. Då läraren använder mycket av sin tid åt att sporra eleverna bör det 

då finnas mycket tid till godo om lärarens uppgift att motivera tonas ner och hens uppgift att 

undervisa förstärks. Samtidigt tycker jag också att man kan studera hur en lärare i idrott och 

hälsa anstränger sin röst i jämförelse med andra ämnen. Kanske skulle det fått en större plats i 

uppsatsen. Att undervisa med hjälp av en mikrofon fäst vid kinden och högtalare som går ut i 

salen har jag varit med om några gånger och det fungerade utmärkt. Kanske bör en sådan 

studie göras: Hur påverkas en lärare i idrott och hälsas undervisningssituation med hjälp av 

ljudförstärkningsverktyg?  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: 

Syftet med studien är att undersöka språket, i allmänhet, som en lärare i idrott och hälsa 

använder sig av och i synnerhet språket hen använder för att främja lärandet. 

Frågeställningarna är:  

Vilka ord och fraser använder används i den formativa bedömningen under lektionerna?  

Förankrar läraren i idrott och hälsa sina uppmuntringsord till vad det är eleven gör bra och 

isåfall, på vilket sätt? 

 

Vilka sökord har du använt? 
ordval, formuleringar, ordförråd, begreppsbildning, vokabulär, 

conceptualization, språkbruk, vocabulary, terminologi, linguistics, lingvistik, semantik, 

idrott och hälsa, sports, physical education, communication, kommunikation, historisk 

överblick, historia 
 

 

Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, GIH:s discoverydatabas, Google, Google Scholar, DIVA 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
GIH:s bibliotekskatalog: idrott och hälsa historia 

Google Scholar: communication, sports, vocabulary, conceptualization, språk, 

kommunikation 

GIH:s discoverydatabas: communication, kommunikation, språk 

 

Kommentarer 
Inga. 

 


