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Sammanfattning 

 

Motoriken präglar ämnet idrott och hälsas alla vrår. Från skeppsbrott till dans, allt präglas av 

motorik. Min studie har som syfte att undersöka hur den motoriska träningen ser ut i skolan 

och hur metoder används genom två frågeställningar; vad använder sig lärare i idrott och 

hälsa av för innehåll vid träning i att utveckla elevers motorik och hur förklarar lärare i idrott 

och hälsa syftet med innehållet. 

 

Två metoder användes vid datainsamlingen; observationer och intervjuer. Observationerna 

gjordes med årskurs 2, årskurs 5 och årskurs 6 vid fyra tillfällen per årskurs. Intervjuerna 

gjordes på årskursernas lärare efter varje avslutad lektion eller dag med frågor som berörde de 

just observerade lektionerna. Detta skedde under totalt tio dagar. 

 

De resultat som jag genom observationer kom fram till i min studie var att praktiken lek och 

rekreation är den mest frekventa innehållet när motorik tränas följt av färdighetsinlärning och 

tävling och rangordning. Intervjuernas resulterade i svar där lärarens syfte återspeglade 

innehållet som iakttogs under observationerna, det vill säga att lek och rekreation framhålls 

som en stor del vid motorisk träning.   

 

Slutsatsen är att den motoriska träningen i skolan präglades av praktiken lek och rekreation 

när denna studie genomfördes.   
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1 Inledning 

I läroplanerna Lpo94 och Lgr11 (Skolverket, a; Skolverket, b) lyfts motoriken fram som en 

stor del i idrott och hälsa. Begreppet motoriska grundformer förekommer ofta i såväl ämnets 

mål i Lpo94 som i ämnets centrala innehåll i Lgr11. Mitt intresse utifrån detta återkommande 

fenomen är att undersöka hur detta ser ut i praktiken; i undervisningen. Utgångspunkten för 

denna studie är att motoriken alltid förekommer i undervisningen. 

 

2 Bakgrund 

Under detta kapitel har jag tagit upp den bakgrund som jag tycker är relevant för studien med 

tillhörande begrepp. Syftet med bakgrunden är att ge en så klar bild som möjligt av vad 

motorik är genom att redogöra för definitioner av motorik samt motorisk utveckling, 

motoriskt lärande och motoriska problem till exempel. I bakgrunden finns också läroplanerna 

Lpo94 och Lgr11 samt vad skolans uppdrag är rörande motorik.  

 

2.1 Definition av motorik 

Hermundur Sigmundsson och Arve Vorland Pedersen (2004, s. 15) skriver att begreppet 

motorik har en ursprunglig betydelse av allt som har med rörelse att göra och att begreppet 

därför är svårt att precisera. Marie Nyberg och Anna Tiden (2007, s. 76) samt Greta Langlo 

Jagtøien (et al. 2002, s. 60) skriver att motoriken omfattar de processer och funktioner som 

styr och kontrollerar våra kroppsliga rörelser. I följande kapitel ger jag en mer detaljerad 

beskrivning av motorik, något som jag tycker är viktigt för blivande idrottslärare att känna till. 

 

2.1.1 Grov- och finmotorik 

Den vanligaste beskrivningen av grovmotorik enligt Sigmundsson och Pedersen (2004, s. 20-

21) är de färdigheter som innefattar rörelser av stora muskelgrupper. Med stora 

muskelgrupper menas i huvudsak de rörelser som sker med hjälp av armar, ben, rygg och 

mage (Jagtøien et al. 2002, s. 60). Definitionen av finmotorik är rörelser som innefattar små 

muskelgrupper och till hög grad kräver precision (Sigmundsson & Pedersen, 2004, s. 20-21) 

och innefattar rörelser i ansikte, händer och fötter (Jagtøien et al. 2002, s. 60). Nyberg och 
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Tiden (2007, s. 73) exemplifierar de grovmotoriska rörelserna som gå, hoppa och krypa och 

de finmotoriska rörelserna genom att till exempel av att sy och skriva. 

Sigmundsson och Pedersen (2004, s. 21.) skriver att ett annat sätt att indela grov- och 

finmotorik är att klassificera dem som proximala eller distala. Proximala färdigheter har en 

betydelse av oftast stora muskelgrupper nära kroppens centrum medan distala färdigheter är 

de muskelgrupper som är långt ifrån kroppens centrum, till exempel händer och fötter.  

 

2.1.2 Grovmotoriska grundformer och koordinativa egenskaper 

Grovmotoriska grundformer är den bas av rörelser som genererar fortsatt rörelseutveckling. 

De motoriska grundformerna är gå, springa, klättra, krypa, åla, hänga, stödja, kasta/fånga, 

balansera, hoppa/landa och rulla/rotera. Grundformerna och dess utveckling är sedan de som 

används i lek och idrott (Nyberg och Tiden, 2007, s. 73). Jagøien et al. (2002, s. 207) väljer 

att definiera grundformerna som grundläggande rörelser. Vidare beskrivs också vikten av att 

få dessa rörelser automatiserade så att de i sin tur kan bli en resurs i lärandet i skolan.  

 

För att förklara begreppet koordinativa egenskaper redogör Jagtøien et al. (2002, s. 91) 

innebörden av koordination. Koordination är nerv- och muskelsystemets förmåga att 

samordna rörelser och samspela med varandra och i förhållande till omgivningen. 

Koordinationen och samspelet mellan nerv- och muskelsystem utvecklas genom mognad, 

lärande och fysisk tillväxt som i sin tur leder till funktionella rörelser. Väl utvecklade 

koordinativa egenskaper gör det lättare att lära sig nya rörelser (Ibid., s. 97). Jagtøien (et al. 

2002, s. 91) redogör för sex koordinativa egenskaper: balans, rytm, reaktion, rumsorientering, 

anpassad kraft, öga-hand- och öga-fot-koordination.  

 Balans förklarar Jagøien (et al. 2002, s. 91) genom förmågan att upprätthålla jämvikt 

med kroppen i vila, rörelse och vid ojämna rörelser.  

 Rytm definieras som rörelser som växlar mellan spänning och avspänning och 

upprepas Att en rörelse snabbt svarar på stimuli som hjärnan tar emot kallas reaktion. 

Vid en snabb reaktion är bland annat syn och hörsel grundläggande (Ibid., s. 93). 

 Rumsorientering, eller rumsuppfattning, handlar om den anpassning som görs i 

riktning och hastighet i förhållande till rummets storlek. (Ibid., s. 94).  

 Anpassad kraft handlar om att skapa en önskad rörelse genom att använda ett lagom 

antal motoriska enheter som nerv- och muskelsystem kollar in (Ibid., s. 95).  
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 Öga-hand- och öga-fot-koordination styrs genom synen och fot eller hand. Med andra 

ord sker ett samspel dessa emellan för att uppnå precisa rörelser (Ibid., 96). 

 

2.1.3 Motorisk utveckling 

Motorisk utveckling har idag en innebörd av att man ser utvecklingen som en livslång process, 

en förändring av det motoriska beteendet över tid (Sigmundsson och Pedersen, 2004, s. 17-

18). Förändringen, menar Jagtøien (et al. 2002, s. 60), relateras ofta till ålder men också 

färdighetsnivå. Grindberg och Jagtøien (2000, s. 31) skriver att motorisk utveckling har en 

innebörd av att barn gradvis tillägnar sig färdigheter i att röra och förflytta sig. Både 

grovmotoriken och finmotoriken utvecklas från grovt koordinerat till fint koordinerat då 

rörelserna till följd av att barnet behärskar såväl enskilda som kombinerade rörelser.   

Grindberg och Jagtøien (Ibid., s. 33) pekar på två förutsättningar eller faktorer som är 

grundläggande för den motoriska utvecklingen; de fysiska förutsättningarna och summan av 

rörelseerfarenheter. 

  

Jagtøien (et al. 2002, s. 82) talar om faser i den motoriska utvecklingen. Med det sagt 

utvecklas de motoriska färdigheterna (rörelserna) vanligtvis i en bestämd ordning. Faserna 

representerar huvuddrag i utvecklingen. De ska inte ses som slutna till en viss ålder utan 

snarare en beskrivning av progressionen i den motoriska utvecklingen. Faserna bygger på 

mognad, lärande och fysisk utveckling och består av reflexrörelser, mognadsbestämda 

rörelser, grundläggande naturliga rörelser och tekniska färdigheter; 

 

Reflexrörelser är till stor del medfödda och en viktig förutsättning för att kunna utveckla 

nervsystemet. Reflex har en betydelse av framkallandet av en automatisk och icke viljestyrd 

rörelse genom sinnespåverkan. Mer sammansatta reflexrörelser är bestående medan de 

medfödda reflexerna med tiden förlorar betydelse till följd av att kroppen utvecklas och likaså 

motoriken och reflexerna. Sammansatta reflexrörelser är bland annat hållningsreflexer 

(strävar efter att hålla oss upprätta) och töjningsreflexer (motverkar för snabb uttänjning). 

Reflexerna beskrivs som en viktig integrerad del i rörelsebeteendet (Ibid., s. 83-84). 

 

De mognadsbestämda rörelserna utvecklas i en bestämd ordning av arv och mognad. Med 

andra ord är de till viss del medfödda och enkla rörelser som ger förutsättningar att lära sig gå 
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till exempel. Mognaden sker olika fort beroende av stimulering genom fysisk aktivitet. Här 

understryks vikten av stimulering för fortsatt utveckling. Tillsammans med de tidigare 

nämnda reflexrörelserna så är de mognadsbestämda rörelserna grunden till vidare motorisk 

utveckling för barn (Ibid., s. 84-85). 

 

Grundläggande naturliga rörelser bygger på aktivt laborerande från barnet som provar sig 

fram. Det bygger på erfarenheter, sinnestimulering och motorisk utveckling som successivt 

genererar ett mönster. Om miljön är tillräckligt stimulerande går färdigheterna från enkla till 

sammansatta rörelser, från enstaka rörelse till rörelseserier och från identiska rörelseserier till 

en annan rörelse (Ibid., 85-87). 

 

Med utgångspunkt i att mognadsbestämda och grundläggande naturliga rörelser bygger på 

stimulering bygger de tekniska färdigheterna på att kunna bemästra olika verktyg i form av 

redskap i spel och idrott. Barnet försöker i denna fas skapa sig en föreställanda bild av hur 

rörelsen ska utföras. Upprepas rörelsen många gånger genererar detta en automatiserad rörelse 

som överensstämmer med den önskade föreställda bilden (Ibid., s. 88). 

 

2.1.4 Motorisk lärande och motorisk kontroll 

Sigmundsson och Pedersen (2004, s. 19) ser i likhet med Jagtøien (et al. 2002, s. 61) det 

motoriska lärandet som en definition av motorisk utveckling. De skriver också att det 

motoriska lärandet har en innebörd av relativt permanenta förändringar i utförandet av 

motoriska färdigheter i övning eller erfarenhet. Förenklat handlar det om förändrade rörelser 

genom mognad, stimulans, fysisk tillväxt eller erfarenheter eller att tillägna sig nya 

grundformer (Jagtøien et al. 2002, s. 79). Nyberg och Tiden (2007, s. 76) redogör för 

sensomotorikens vikt vid inlärning av rörelser. Sensomotorik bygger på att rörelsen genom 

sinnesintryck tolkas och bearbetas och sedan styrs. Sinnen som beskrivs som viktiga är 

balanssinne, led- och muskelsinne, syn, hörsel och känsel. Just detta stycke tycker jag är 

viktigt med tanke på formuleringen av att det motoriska lärandet sker genom övning och 

erfarenheter. Idrottslärare fyller här en otroligt viktig funktion i att stimulera och bedriva 

övningar som bidrar till motoriskt lärande. 

 

Nikolai Aleksandovich Bernstein arbetade med tre stadier för motoriskt lärande i en så kallad 

dynamisk systemmodell (Sigmundsson och Pedersen 2004, s. 42). Det första stadiet bygger på 
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att frysa ut överflödiga frihetsgrader. Med frihetsgrader menas variabler eller muskler som 

hör till en rörelse (Ibid., s. 36). När dessa frihetsgrader frigjorts fick man kvar ett överkomligt 

antal och ett kontrollerbart system. Detta handlar om att röra hela kroppen samtidigt i en 

blockrörelse istället för stora rörelseutdrag. Det kan exemplifieras vid att vi går på halt 

underlag och tar korta steg medan vi försöker undvika att svänga med kroppen. Då spänns 

istället musklerna så att vi på detta sätt uppnår en blockrörelse (Ibid., 43). Det andra stadiet 

bygger på att successivt frigöra frihetsgraderna. Detta gör systemet mindre kontrollerbart i 

förhållande till det första stadiet då fler kroppsdelar blandas in. Dock bidrar detta till mer 

kroppslig flexibilitet (Ibid., 43). Tredje och sista stadiet bygger på att man använder sig av 

externa krafter till följd av god kontroll på den aktuella rörelsen. De externa krafterna ska ses 

som en hjälp i att använda mindre energi på samma rörelse och på så sätt leder till mer 

uthållighet. Detta kan exempelvis vara att ta ut svängarna i skidåkning vid rätt tidpunkt och 

utnyttjar den kraften som ges då istället för att sätta in en ny kraft (Ibid., s. 43). 

 

Till skillnad från motorisk utveckling och motoriskt lärande som står för förändring i det 

motoriska beteendet över tid så står motorisk kontroll för situationer som här och nu (Jagtøien 

et al. 2002, s. 62). Sigmundsson och Pedersen (2004, s. 19) definierar motorisk kontroll som 

ställningar, rörelser och underliggande mekanismer. Med underliggande mekanismer menas 

de faktorer som bidrar till en rörelse eller ställning.  

 

2.1.5 Motoriska problem 

Sigmundsson och Pedersen (2004, s. 20) skriver att motoriska problem har en bred innebörd, 

allt från brist till iakttagelsen på att rörelser genomförs klumpigt eller ineffektivt. Ett av dessa 

problem beskriver Jagtøien et al. (2002, s. 113-115) som försenad motorisk utveckling. 

Försenad motorisk utveckling kan ses i förhållandet mellan barns ålder och den motoriska 

nivå som är normal för åldern. Anledningar till försenad motorisk utveckling kan vara att just 

utvecklingen är försenad eller bero på hämmad motorisk utveckling, ärftlighet och brist på 

stimulans bland annat. Barn med motoriska problem kan även uppleva problem i leken och 

det är också troligt att andra områden hämmas i utvecklingen. Finmotoriska problem kan göra 

det svårt att rita och skriva till exempel. Med andra ord är inte motoriken automatiserad vilket 

leder till att mycket fokus och koncentration måste läggas på att utföra dessa rörelser. 

Kontrolleras inte de motoriska rörelserna som leken kräver finns det risk för konsekvenser av 

förlorad social träning då leken bygger på mycket rörelse och interaktion. 
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Sigmundsson och Pedersen (2004, s. 75) skriver att motoriska problem kan kopplas samman 

med fler problem som dålig självbild, skolproblem, koncentrationsproblem, ångest/nervositet 

och sociala problem. Dåliga färdigheter i lek bland annat gör att barn kan råka illa ut och bli 

lätta offer för mobbning. Sigmundsson och Pedersen (Ibid., s. 75-77) pekar på två möjliga 

orsaker; arv och miljö. Med arv menas en neurologisk skada eller bortfall medan miljön har 

en betydelse av brist på stimulering bland annat. Det finns en rad behandlingar och principer 

för att förbättra situationen. Sigmundsson och Pedersen (Ibid., s. 78-87) redogör för följande 

metoder; perceptuell-motorisk träning, sensorisk integration, kinetisk träning, sjukgymnastik 

och task-specifik träning. Den sistnämnda metoden bygger, till skillnad från de andra 

metoderna, på att träna de motoriska färdigheterna direkt för att förbättra just dessa. Resultatet 

genom denna metod var att färdigheterna blev bättre genom träning. De principer som varit 

framgångsrika rörande behandling av motoriska problem skriver Sigmundsson och Pedersen 

(Ibid., s. 87-90) är intensiteten (ungefär två gånger i veckan), starta på låg överkomlig nivå 

och öka gradvis, positiv feedback (beröm när det gått bra) och möjligheten att själva få 

bedöma sina insatser (se resultat). I detta stycke så ges det förklaringar till varför motoriken är 

viktig ur flera aspekter. Först och främst gäller det den motoriska utvecklingen kopplat till 

motoriskt lärandet där läraren i idrott och hälsa fyller en viktig funktion i att stimulera 

färdigheter genom motorisk träning. Vikten av att få dessa färdigheter automatiserade 

genererar också i att undvika andra problem, inte minst ur en social aspekt. 

 

2.2 Vad säger Lpo94 och Lgr11 om motorik och vad är skolans uppgift? 

I Lpo94 (Skolverket, a) framkommer det att ämnet idrott och hälsa har som syfte och roll att 

utveckla den fysiska, psykiska och sociala förmågan samt livsstilens betydelse för hälsan 

bland annat. Under ämnets karaktär och uppbyggnad beskrivs det att ämnets kärna är idrott 

lek och allsidiga rörelser oavsett förutsättningar. Strävansmålen säger att skolan genom 

undervisningen ska sträva efter att eleven: utvecklar fysisk, psykisk och social förmåga samt 

positiv självbild, utvecklar en god kroppsuppfattning, utvecklar och fördjupar sig 

förelseförmåga samt lust att röra sig och utvecklar förmåga att leka och idrott tillsammans 

med andra och själv. I målen som eleven ska uppnått i slutet av det femte skolåret står det 

bland annat att eleven ska: 
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behärska olika motoriska grundformer och utföra rörelser med balans och 

kroppskontroll samt kunna utföra enkla danser och rörelseuppgifter till musik. 

 

I Lgr11 (Skolverket, b) står det under ämnets syfte att eleverna ska utveckla allsidiga 

rörelseförmågor och skapa intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas utomhus. En av de 

fyra förmågor som eleverna sammanfattningsvis ska ges genom undervisningen i idrott och 

hälsa är att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang. Under det centrala innehållet för 

årskurserna 1-3 står det under rörelse: 

 

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras 

sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, 

såväl inomhus som utomhus. 

  

Under det centrala innehållet för årskurserna 4-6 står det under rörelse: 

 

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra 

redskap. 

 

Nyberg och Tiden (2007, s. 71) skriver att den planerade motoriska träningen står i skuggan 

av andra mer allmänna fysiska aktiviteter som inte involverar så många grundformer. Den 

allmänna rörelsekompetensen har blivit lidande till en följd av att skolan och fritiden minskat 

i fysisk aktivitet.  De tillägger även att den motoriska träningen är gynnsam fram till 

puberteten och därför borde prioriteras genom lek bland annat i grundskolans tidigare år.   

Jagtøien (et al. 2002, s. 237) skriver att miljön är det viktigaste faktorn för utveckling. 

Stimulering av olika grader kan ge stora effekter och förutsättningar för den vidare 

utvecklingen. Med detta sagt fyller skolan en stor utfyllnad i att stödja och utforma fortsatt 

lärande och utveckling. Positiva upplevelser att vara fysisk aktiv är det ämnet idrott och hälsa 

ska ge. Både kunskaper och olika miljöer för rörelse ses som nödvändiga för fostran och 

formning (Ibid., s. 238).  

 

2.3 Sammanfattning av bakgrund 

Det som kommer användes i senare kapitel är de grovmotoriska grundformerna (Nyberg och 

Tiden 2007, s. 73) och de koordinativa egenskaperna (Jagtøien et al. 2002, s. 91-97) som 
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ligger till grund för mina metoder och resultat. Lgr11:s (Skolverket, b) formuleringar av det 

centrala innehållet används vid diskussionen och analysen av resultaten. 

3 Syfte 

Syftet med studien är att genom observationer och intervjuer undersöka hur metoder används 

av läraren i idrott och hälsa vid träning av motorik samt hur läraren beskriver syftet med 

metoderna. 

3.1 Frågeställningar 

Vad använder sig lärare i idrott och hälsa av för innehåll vid träning av elevers motorik? 

Hur förklarar lärare i idrott och hälsa syftet med metoderna? 

 

4 Teoretiskt perspektiv 

För att få svar på mina frågeställningar använder jag mig av två teoretiska perspektiv. Det 

första är Lars-Magnus Engström och Karin Redelius (2002) teori om de praktiker med 

tillhörande logiker som präglar idrotten. Det andra perspektivet är ett läroplansteoretiskt 

perspektiv där Göran Linde (2006) redogör för hur läroplanen tolkas och används i praktiken 

genom olika repertoarer. Min tanke med dessa perspektiv är att jag med hjälp av Engström 

och Redelius (2002) praktiker ska kunna ge förklaringar till mina observationer medan jag 

med hjälp av Lindes (2006) repertoarer förklarar det jag kommit fram till i mina intervjuer. 

 

4.1 Logiker i praktiker 

Lars-Magnus Engström och Karin Redelius (2002, s. 272) skriver om olika logiker som de 

menar styr idrottspraktikerna. De redogör för sex stycken praktiker med tillhörande logiker: 

tävling och rangordning, fysisk träning, lek och rekreation, friluftsliv, fysisk utmaning och 

äventyr och slutligen färdighetsträning (Ibid., s. 276-282). Engström och Redelius (Ibid.) 

sammanfattar dessa på följande sätt: 

 

 Tävling och rangordnings lärande kan sammanfattningsvis förklaras genom att det är 

viktigt att prestera goda resultat gentemot de av samma kön samt att vara duktig. 

 Fysisk träning har ett budskap som bygger på att det är viktigt att träna sin kropp och 

tron på att kroppen går att påverka genom träning bland annat. 
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 Lek och rekreation bygger på att det för stunden ska vara meningsfullt, spännande och 

roligt. 

 Friluftslivs centrala budskap är utomhusvistelser och den sköna känslan av det. 

 Fysisk utmaning och äventyr bygger på utmaning, ansträngning och upplevelser. 

 Färdighetsinlärning handlar om att kunna utföra och lära sig många idrotter väl. 

4.2 Formulering, transformering och genomförande av läroplanen 

Det Göran Linde (2006, s. 19) avser med formulering av läroplaner är de föreskrifter gällande 

ämnets mål och innehåll.  

Transformering av läroplanen (Ibid., s. 48) kan beskrivas som en reformering av den 

formulerade läroplanen där den tolkas och innehåll läggs till eller tas bort. Linde (Ibid., s. 49) 

skriver om en del faktorer som styr transformeringen. Några av dessa beskriver Linde (ibid., 

s. 50-51) som repertoarer. Den potentiella repertoaren grundar sig i lärarens erfarenheter och 

bakgrund. Den har en betydelse för de lektioner läraren kan hålla. Den manifesta repertoaren 

är de lektioner läraren faktiskt håller. Linde (Ibid., s. 50-51) menar att ju förmögnare den 

potentiella repertoaren är desto bättre blir den manifesta repertoaren. Innehållet i lektionerna 

kallar Linde för stoffrepertoaren. Förmedlingsrepertoaren är det förråd läraren använder sig 

av gällande metodik. 

Själva genomförandet kallar Linde (Ibid., s. 65) för realiseringen av läroplanen. Detta har en 

innebörd av såväl lärarnas lektionshållande som elevernas verksamhet under lektionerna.   

 

5 Metod 

Som helhet är studien kvalitativ men bygger på en kvalitativ och kvantitativ ansats. Begreppet 

ansats kan översättas till förhållningssätt. Det finns två stycken förhållningssätt eller ansatser 

som berör min studie. Den första är positivismen som bygger på att kunskapen ska vara nyttig, 

användbar och kunna förbättra samhället (Runa Patel och Bo Davidsson, 2003, s. 26-27). Den 

andra är hermeneutiken som bygger mer på tolkningar. Medan positivismen studerar 

forskningsobjekt bit för bit försöker hermeneutiken se helheten (Ibid., s. 30). I min studie 

studeras först forskningsobjektet bit för bit och sedan som helhet. 
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5.1 Val av metod 

Studien bygger på två metoder. Den ena metoden som användes var strukturerade 

observationer med hjälp av ett observationsschema (Patel och Davidsson, 2003, s. 90 och se 

Bilaga 1). Styrkorna med denna metod är att valda kategorier systematiskt observeras i syfte 

att få svar på det jag avser att undersöka. Nackdelen är att de fenomen som observeras saknar 

djup, det vill säga att jag endast ser det jag ser. 

Den andra metoden som användes var intervjuer som var helt standardiserade och helt 

strukturerade. Med standardiserad menas det att frågorna är lika formulerade och ställs i 

samma ordningsföljd. Med strukturerad menas det att lite svarsutrymme ges till 

intervjupersonen (Ibid., s. 72). Styrkorna med denna metod är att studien blir kvalitativ och 

jag får mer djup och förståelse till skillnad från observationen.  

 

5.2 Urval 

Populationen jag valt att använda mig av är lärare i idrott och hälsa för årskurserna F-6. 

Urvalet kommer att vara stickprov som representerar populationen på det sättet att de erhållna 

resultaten gäller för lärare i idrott och hälsa i stort. Jag generaliserar på detta sätt från 

stickprovet till populationen (Patel och Davidson, s. 54). Anledningen till detta urval är först 

och främst att de lägre årskurserna beskrivs som mer gynnsam rörande motorisk träning och 

utveckling. Jag valde i min undersökning att använda mig av en lärare vid intervjuer och 

observera dennes lektioner under två veckor. Motivet till val av årskurser grundar sig i vilka 

årskurser läraren hade flest gånger. 

 

5.3 Genomförande 

Det första steget som gjordes i genomförandet i denna studie var att ta kontakt med den skola 

studien ägde rum på. Då redogjorde jag för min uppgift och vilka metoder jag skulle använda 

mig av samt vem och vilka som ingick i min undersökning. Nästa steg var att konstruera ett 

observationsschema så att jag på ett enkelt sätt kunde observera och anteckna. 

Observationerna gjordes under två veckor på årskurs 2, årskurs 5 och årskurs 6 där fyra 

lektioner per årskurs observerades. Under första dagen gjordes en provobservation vilket 

ledde till revideringar i observationsschemat innan studien började. Vid samma tillfälle som 

observationsschemat gjordes så konstruerades även de tre övergripande frågorna som låg till 

grund för min intervju och som skulle stärka mina observationer med djup. Intervjuerna 
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genomfördes ofta i samband med avslutad lektion, vid lunchen eller efter avslutad arbetsdag. 

Platserna som intervjuerna gjordes på var i idrottssalen, i idrottslärarens personalrum eller i 

skolans personalrum. Intervjuerna tog ungefär tio minuter att genomföra. Intervjuerna gjordes 

på en lärare i idrott och hälsa. Efter varje avslutad dag eller lektion när observationerna var 

gjorda ställdes följande tre frågor till en och samma lärare i idrott och hälsa: 

Vad var syftet med innehållet (lärandet)? 

Hur skulle du kategorisera det valda innehållet? 

Finns det några för- respektive nackdelar med det valda innehållet? 

 

5.4 Databearbetning 

När jag analyserade min insamlade data från observationerna utgick jag från de kategorier 

som fanns på observationsschemat. Utifrån dessa skapades fyra överskådliga tabeller där 

datan fördes in efter bearbetningen. Bearbetningen började med att finna de olika delarna som 

observerats och fanns med i observationsschemat. Utifrån detta gjordes två delar som 

återkommer i varje tabell; uppvärmning och huvudmoment. Till dessa skrevs det jag 

observerat; grovmotoriska grundformer, koordinativa egenskaper, metod och aktivitet och 

redskap. Databearbetningen av intervjuerna gick ut på ett först och främst transkribera den 

data jag samlat in. Efter det skapade jag tre kategorier för varje årskurs, totalt nio stycken, där 

jag förde in mitt bearbetade material. Jag har valt att redovisa mitt resultat genom citat 

gällande intervjuerna för att på ett enkelt sätt kunna analysera under diskussionsdelen.  

5.5 Tillförlitlighetsfrågor 

Vad gäller tillförlitligheten i min studie väljer jag i detta stycke att diskutera den utifrån 

begreppen reliabilitet och validitet. Reliabilitet har en betydelse av tillförlitlighet (Patel och 

Davidsson, 2003, s. 100). Validitet har en betydelse av att jag undersöker det jag avser att 

undersöka, det vill säga att det är trovärdigt (Ibid., s. 98). Jag har på ett noggrant och 

systematiskt sätt genom observationer antecknat i ett observationsschema hur lärare i idrott 

och hälsa använder metoder vid träning av elevers motorik. Jag anser att jag genom detta 

instrument uppnått hög validitet och reliabilitet utifrån min frågeställning. För att få en 

djupare förståelse kring syftet med metoderna genomfördes också intervjuer där läraren fick 

svara på tre övergripande frågor. Här har jag varit noggrann i mina anteckningar och fått ner 

svaren från läraren på papper. För att uppnå hög validitet och reliabilitet tycker jag att 

planeringen, genomförandet och efterarbetet är viktiga aspekter. I min planering utgick jag 
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från mina frågeställningar så att jag på ett bra sätt kunde få svar på dem i själva 

genomförandet där jag var systematisk och noggrann. I efterarbetet har jag lagt ner mycket tid 

och transkriberat den data jag samlat in genom att på ett objektivt sätt redovisa dem utifrån 

mina frågeställningar.  

5.6 Etiska aspekter 

Inför studien delgav jag såväl skolan som de som var involverade i undersökningen, det vill 

säga lärare i idrott och hälsa, om de forskningsetiska principerna jag förhållit mig till. Jag 

utgick från de fyra huvudkraven informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Informationskravet har en betydelse av att jag ska informera dem som 

berör min studie. Detta gjordes innan min studie började. Samtyckeskravet bygger på att de 

som är med i min studie själva bestämmer över sin medverkan. Detta gjordes även klart då jag 

vill ha ett bekräftande och godkännande från läraren. Konfidentialitetskravet betyder att jag i 

min forskarroll ska skydda de av forskningen berörda gällande personuppgifter. Detta gjorde 

genom att använda alias som ”läraren” till exempel mina anteckningar. Nyttjandekravet 

bygger på att den datan jag samlat in med personer enbart får användas i forskningsändamål. 

Som tidigare nämnt skickades dessa fyra huvudkrav till skolan och till läraren samt en 

förklaring kring hur jag planerat att förhålla mig till dessa (Vetenskapsrådet, 2002).    

 

6 Resultat 

I detta kapitel redovisar jag först mina resultat från det data som samlades in under mina 

observationer. Jag har i min redovisning utgått från en tabell som visar vilken praktik med 

tillhörande logik (Engström och Redelius, 2007, s. 272ff) som präglar undervisningens 

moment, en tabell som visar vilka grovmotoriska grundformer (Nyberg och Tiden, 2007, s. 

73) som förekommer och en tabell som visar koordinativa egenskaper (Jagtøien et al. 2002, s. 

91ff) som förekommer. 

Det andra som redovisas i detta kapitel är två delar med de svar jag fått genom intervjuer. Den 

första delen berör lärarens syfte med innehållet och den andra delen berör vad som styr valet 

av innehåll.  
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6.1 Observationer 

6.1.1 Vad använder sig lärare i idrott och hälsa av för innehåll vid träning 

av elevers motorik? 

Lektionerna bestod i huvudsak av ett uppvärmningsmoment och ett huvudmoment. Jag 

redovisar nedan fyra stycken tabeller. Sammanställning av de praktiker och logiker som 

präglar innehållet visas i Tabell 1. De grovmotoriska grundformerna som präglar innehållet 

visas i Tabell 2 och de koordinativa egenskaperna i Tabell 3. I Tabell 4 visas de redskap som i 

huvudsak användes vid observationerna. Tabellerna utvecklas i text under kapitel 7.1.1. 

 

Tabell 1 – Praktiker och logiker som präglar innehållet. 

Praktik Uppvärmning Åk 2 Åk 5 Åk 6 Huvudaktivitet Åk 2 Åk 5 Åk 6 

L/R 10 4 2 4 3 1 0 2 

T/R 2 0 2 0 1 1 0 0 

F 0 0 0 0 8 2 4 2 

                 (L/R=Lek och rekraktion) 

                 (T/R=Tävling och rangordning) 

                 (F=Färdighetsinlärning) 

 

Från Tabell 1 framgår det att den mest frekventa praktiken som präglar uppvärmningen är lek 

och rekreation. Denna praktik förekommer vid samtliga uppvärmningstillfällen för årskurs 2 

och årskurs 6 medan den i årskurs 5 förekommer hälften av gångerna. Den andra hälften av 

årskurs 5 uppvärmningar består av praktiken tävling och rangordning. Färdighetstinlärningen 

är mest frekvent över huvudmomentet. Lektionerna för årskurs 5 präglas av logiken 

färdighetsträning samtliga gånger medan årskurs 2 och årskurs 6 har detta hälften av 

gångerna. Årskurs 6 huvudmoment präglas annars av praktiken lek och rekreation medan 

huvudmomentet för årskurs 2 präglas av till lika stor del lek och rekreation som tävling och 

rangordning. Det som sammanfattningsvis framgår av denna tabell är att uppvärmningen 

präglas av praktiken lek och rekreation med stor marginal medan det är mer spridning mellan 

praktikerna i huvudmomentet. Dock förekommer inte praktikerna fysisk träning, friluftsliv 

eller fysisk utmaning och äventyr vid något observationstillfälle. Ett exempel på ett innehåll 

som präglas av praktiken lek och rekreation kan vara kull där rörelsen betonas, ett exempel på 
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innehåll som pärglas av praktiken tävling och rangordning kan vara stafett där det handlar om 

att slutföra något först medan praktiken färdighetsinlärning kan vara stationsövningar som 

handlar om att utföra övningar på ett korrekt sätt för att på sikt kunna använda sig av 

rörelserna i andra idrottsliga sammannahang. Det framgår av tabellerna att praktiken lek och 

rekreation samt färdighetsträning är det mest förekommande med vissa inslag av tävling och 

rangordning. 

 

Tabell 2 – Grovmotoriska grundformer som präglar innehållet 

 Uppvärmning Åk 2 Åk 5 Åk 6 Huvudaktivitet Åk 2 Åk 5 Åk 6 

Gå 10 4 2 4 7 3 0 4 

Springa 6 2 2 2 9 3 2 4 

Klättra 1 1 0 0 0 0 0 0 

Krypa 1 1 0 0 1 1 0 0 

Åla 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hänga 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stödja 8 2 2 4 8 2 2 4 

K/F 3 1 0 2 5 2 0 3 

H/L 6 2 2 2 11 1 6 4 

R/R 0 0 0 0 6 2 2 2 

     (K/F=Kasta och fånga) 

     (H/L=Hoppa och landa) 

     (R/R=Rulla och rotera) 

 

I Tabell 2 går det att se att de mest frekventa förekommande grovmotoriska grundformerna 

under uppvärmningen är i tur och ordning gå, stödja, springa och hoppa och landa. Vi ett par 

tillfällen förekommer också kasta och fånga medan klättra och krypa förekommer vid enstaka 

tillfällen. Grundformen gå förekommer vid samtliga tillfällen för årskurs 2 och årskurs 6 

medan den förekommer vid hälften av gångerna för årskurs 5. Grundformerna springa och 

hoppa och landa förekommer vi hälften av tillfällena för samtliga årskurser medan stödja är 

mer representativt för årskurs 6. Den mest förekommande grovmotoriska grundformen under 

huvudmomentet är i tur och ordning hoppa och landa, springa, stödja, gå, rulla och rotera och 

kasta och fånga. Vid ett enstaka tillfälle används även grundformen krypa. Årskurs 2 

använder i huvudsak fler olika motoriska grundformer under huvudmomentet, främst gå och 
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springa men också stödja, kasta och fånga samt rulla och rotera. Årskurs 5 använder sig av 

fyra grundformer; hoppa och landa som är mest frekvent samt springa, stödja, rulla och rotera. 

Årskurs 6 använder sig av sex motoriska grundformer där gå, springa, stödja och hoppa är 

mest frekvent. Vid ganska många tillfällen används också grundformen kasta och fånga samt 

rulla och rotera. För att sammanfatta Tabell 2 så är det de grovmotoriska grundformerna gå, 

stödja, springa och hoppa landa som präglar uppvärmningen medan hoppa och landa, springa, 

stödja, gå, rulla och rotera samt kasta och fånga präglar huvudmomentet. Av tabellen framgår 

det också att grundformerna åla och hänga inte förekommer vid något av de observerade 

tillfällena.   

 

Tabell 3 – Koordinativa egenskaper som präglar innehållet 

 Uppvärmning Åk 2 Åk 5 Åk 6 Huvudaktivitet Åk 2 Åk 5 Åk 6 

Balans 3 3 0 0 9 3 4 2 

Rytm 1 1 0 0 1 1 0 0 

RO 12 4 2 4 7 3 0 4 

AK 2 1 1 0 6 2 4 0 

ÖH/ÖF 3 1 0 2 4 2 0 2 

             (RO=Rumsorientering) 

             (AK=Anpassad kraft) 

             (ÖH/ÖF=Öga-hand- och öga-fot-koordination) 

 

I Tabell 3 ser man att rumsorientering är den koordinativa egenskapen som förekommer med 

stor marginal mest frekvent följt av balans och öga-hand- och öga-fot-koordinationen medan 

anpassad kraft och rytm är minst frekvent förekommande under uppvärmningen. 

Rumsorienteringen är också mest frekvent förekommande för samtliga årskurser samtidigt 

som en stor del balans finns med i årskurs 2 och en del öga-hand- och öga-fot-koordination i 

årskurs 6. Huvudaktiviteten präglas mestadels av balans följt av rumsorientering, anpassad 

kraft öga-hand- och öga-fot-koordination och sist rytm. I årskurs 2 är det spridning på de 

koordinativa egenskaperna där balans och rumsorientering är de som är mest frekvent 

förekommande. I årskurs 5 är det balans och anpassad kraft som är mest frekventa och präglar 

huvudmomentet rumsorientering är det mest frekventa för årskurs 6. Sammanfattningsvis sett 

över både uppvärmning och huvudmoment så är balans och rumsorientering de mest frekvent 
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förekommande koordinativa egenskaperna när observationerna gjordes. Alla koordinativa 

egenskaper tränas, dock är egenskapen rytm sällan förekommande.   

 

Tabell 4 – Användning av redskap 

 Uppvärmning Huvudaktivitet 

Åk 2 Bommar, basketkorgar, bänkar, 

ribbstolar 

Bänkar, mattor,  

Åk 5 Tjockmattor Mattor, pallplint, plint, språngbräda, 

tjockmattor, trampet 

Åk 6 Bänkar, mattor, pallplintar, plintar Bänkar, mattor, pallplintar, plintar, 

ribbstolar 

 

I årskurs 2 kan man se i Tabell 4 att det är basketkorgar, bommar, bänkar och ribbstolar som 

används under uppvärmningen medan bänkar och mattor används under huvudmomentet. 

Tabell 4 visar att redskapen tjockmattor förekommer under uppvärmningen medan redskapen 

mattor, pallplint, plint, språngbrädor, tjockmattor och trampet används under huvudmomentet. 

I årskurs 6 används redskapen bänkar, mattor, pallplintar och plintar under uppvärmningen 

medan samma redskap och ribbstolar används under huvudmomentet. 

 

6.2 Intervjuer 

Som nämnt i genomförandet ställdes intervjuer utifrån tre övergripande frågor efter varje 

avslutat lektionstillfälle eller efter dagens slut i syfte att ge en djupare förklaring till mina 

observationer. 

6.2.1 Hur förklarar lärare i idrott och hälsa syftet med innehållet? 

Intervjuerna redovisas i tre delar, en för varje övergripande fråga. Frågorna som ställdes var 

vad syftet med innehållet var, hur läraren skulle kategorisera innehållet och vilka för- 

respektive nackdelar det fanns med innehållet. Vid vissa tillfällen genomfördes samma 

lektioner med samma innehåll och syfte, därför kan svaren variera i antalet citat i de olika 

delarna. Nedan redovisar jag de svar jag fått genom intervjuerna. Jag redovisar dessa genom 

kategorier som åsyftar till de frågorna som ställdes, det vill säga syftet, kategoriseringen samt 

för- och nackdelarna. Här har läraren fått hjälp av mig med de olika praktikerna med 

tillhörande logiker för att kunna förklara sitt innehåll. 
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Syftet med innehållet i årskurs 2: 

 

Syftet var att genom bollvaneövning träna rörelse, kasta och öga-hand-

koordination. 

 

Syftet var att komma in i rörelsetänket utan redskap och värma danskroppen på 

ett enkelt sätt. 

 

Där var ju syftet, eller målet, att träna koordination.: 

 

Syftet var att träffa stilla mål. 

 

Den hade som syfte att träna koordination men också att de skulle få springa av 

sig. 

 

Syftet med innehållet i årskurs 5: 

 

Tanken med första övningen var att få in hoppsteg och hoppteknik. 

 

Svansleken är att värma genom lek. Den tycker jag är bra för att de blir varma i 

kroppen. 

 

Syftet med metoderna och de ändringar som gjordes var att de skulle få in en 

korrekt ansats vid hoppen. 

 

Syftet med innehållet i årskurs 6: 

 

Syftet med uppvärmningen var bollek med fokus på att kasta och fånga. 

 

Syftet var att träna koordination 

 

Lek med motoriska inslag. Lära känna kroppen och agera utefter 

förutsättningar. 
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Syftet var att träna koordination genom motorisk träning. 

 

Kategorisering av innehållet i årskurs 2: 

 

Uppvärmningen var en lek där man lär känna bollens egenskap när man kastar 

och fångar. 

 

Det första var en lek i syfte att lära känna kroppen. 

 

Det första är en komma-igång-lek. 

 

Ren uppvärmning som förebereder inför dansen. 

 

Jag vill inte gärna kalla det för tävling. Det var en avslutande lek. 

 

Det är en pulshöjande uppvärmning. 

 

Huvudmomentet är dans i tre steg. 

 

Kategorisering av innehållet i årskurs 5: 

 

Det första är en uppvärmning. Jag hade prioriterat en längre uppvärmning om 

de var äldre. 

 

Den första övningen är en uppvärmning genom lek. 

 

Sen är det grundövningar eller basövningar i syfte att hitta balans och säkerhet. 

Övningarna går att göra mer avancerade.   

 

Kategorisering av innehållet i årskurs 6: 

 

En uppvärmande lek med bollen där jag upplever att alla försöker kasta och 

fånga. 
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Det sista momentet skulle jag kalla för motorisk träning genom stationsövning. 

 

För- och nackdelar med det valda innehållet i årskurs 2: 

 

Fördelen är att det är mycket rörelse. Nackdelen är tiden som gör att vi inte kan 

ha fler moment. 

 

Fördelar är att det är en mjuk start med låg skaderisk. Nackdelen är att 

lektionens syfte inte genomsyrar så mycket som jag önskar.  

 

Fördelar är att det är kravlöst och att alla gör samma sak. Det gör inget om 

man gör fel. En fördel är också att jag parar ihop dem. 

 

För- och nackdelar med det valda innehållet i årskurs 5: 

 

Fördelen är att man tar det grundligt, säkert och att de får känna sig duktiga. 

Nackdelar är att övningen görs på två ställen och det behövs två vuxna så ingen 

gör sig illa. Då kan en nackdel också vara att de inte förstått instruktionen. 

 

Fördelen med övningen är att alla går att se. Nackdelen är att de bilder kö, men 

då minskar dock skaderisken så det är en fördel. 

 

För- och nackdelar med det valda innehållet i årskurs 6: 

 

Fördelar är för de första att de blir aktiva. Eleverna försöker också samarbeta 

omedvetet.  

 

Fördelen är till att börja med att förbereda eleverna fysiskt. Nackdelen kan vara 

att pulsen och höjs och de är svårt att lugna dem. 

 

Sammanfattningsvis så har jag genom dessa resultat fått svar på mina tre övergripande frågor 

och redovisat dessa fråga för fråga med de olika årskurserna.  



20 

 

7 Diskussion 

Syftet med observationerna var att se hur lärare i idrott och hälsa använder metoder för att 

utveckla elevers motorik. Under detta kapitel analyserar jag de resultat jag kommit fram till 

med hjälp av Lpo94 och Lgr11 (Skolverket, a; Skolverket, b). Syftet med intervjuerna var att 

lärare i idrott och hälsa skulle svara på frågorna om vad syftet med metoderna var, hur de 

skulle kategorisera dem och vilka för- och nackdelar det fanns. I detta kapitel analyserar jag 

också mitt resultat i tre teman utifrån Lindes (2006) begrepp manifestrepertoaren och 

stoffrepertoaren och förmedlingsrepertoaren. 

Efter mina analyser följer två diskussionsdelar; en resultatdiskussion där jag diskuterar det 

resultat jag kommit fram och en metoddiskussion där metoden diskuteras. Efter detta föreslås 

även fortsatt forskning. 

 

7.1 Analys 

7.1.1 Analys av observationer 

I Lgr11 (Skolverket, b) står det att i det centrala innehållet under rörelse för åk 1-3: 

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta 

former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus. 

I det centrala innehållet för åk 4-6 står det under rörelse: Sammansatta grundformer i 

kombination med gymnastikredskap och andra redskap. Till dessa formuleringar har jag 

kopplat resultaten från samtliga tabeller till respektive årskurs för att kunna ge en förklaring 

till varför resultaten ser ut som de gör. Jag har valt att dela upp förklaringarna i tre delar och 

kalla dem Skolans centrala innehåll för åk 2 och Skolans centrala innehåll för åk 5 Skolans 

centrala innehåll för åk 6. 

 

Skolans centrala innehåll för åk 2 kan sammanfattas med att många av de motoriska 

grundformerna (se Tabell 2) och koordinativa egenskaperna (se Tabell 3) tränas genom 

praktiken lek och rekreation under uppvärmningen medan huvudmomentet präglas av såväl 

lek och rekreation som tävling och rangordning samt färdighetsträning (se Tabell 1) och att 

detta görs med hjälp av redskapen bommar, basketkorgar, bänkar, ribbstolar och mattor (se 

Tabell 4). Med andra ord så överensstämmer Lgr11:s (Skolverket, b) formulering för det 

centrala innehåller under rörelse för åk 1-3 och en förklaring till resultatet är att läroplanen 

efterföljts. 
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Lgr11:s (Skolverket, b) formulering av det centrala innehållet för 4-6 är ganska kortfattad 

men bygger på det centrala innehållet för åk 1-3. Därför använder jag mig här av båda 

formuleringarna. Skolans centrala innehåll för åk 5 kan sammanfattas med att betydligt färre 

motoriska grundformer tränas (se Tabell 2) till skillnad från åk 2 men att de flesta 

koordinativa egenskaperna tränas (se Tabell 3). Detta görs genom praktiken lek och 

rekreation samt tävling och rangordning under uppvärmningen medan huvudmomentet 

präglas av färdighetsträning (se Tabell 1) och med hjälp av redskapen tjockmattor, mattor, 

pallplint, plint, språngbräda och trampet (se tabell 4). Anledningen till detta resultat kan vara 

den typ av praktik eller innehåll som läraren väljer att använda sig av, till exempel 

färdighetsinlärning under huvudmomentet. Detta innehåll kan på så sätt begränsas till färre 

motoriska grundformer till skillnad från till exempel lek och rekreation där fler motoriska 

grundformer förekommer. Det som skiljer i Lgr11.s (Skolverket, a) formulering för de 

centrala innehållen går även att se spår av i mina resultat. I årskurserna 4-6 läggs det mera 

fokus på sammansatta grundformer med hjälp av gymnastikredskap och andra redskap. 

Medan åk 2 har en ganska begränsad redskapsanvändning så använder sig åk 5 av betydligt 

fler redskap. Min förklaring till detta resultat bottnar i en progression som läraren har gjort 

från det centrala innehållet för åk 1-3 till det som står för åk 4-6. 

 

Skolans centrala innehåll för åk 6 kan i likhet med åk 5 sammanfattas med att betydligt färre 

motoriska grundformer tränas (se Tabell 2) men att vissa koordinativa egenskaper tränas (se 

Tabell 3). Dessa tränas genom lek och rekreation under uppvärmningen samt lek och 

rekreation och färdighetsinlärning (se Tabell 1) under huvudmomentet med hjälp av 

redskapen bänkar, mattor, pallplintar, plintar och ribbstolar (se Tabell 4). Precis som för åk 5 

har det här skett en progression från det centrala innehållet för åk 1-3 (Skolverket, b). Det som 

sammanfattningsvis kan sägas om de observerande resultaten är att praktiken lek och 

rekreation ger möjlighet att träna fler motoriska grundformer medan praktiken 

färdighetsinlärning ger möjlighet till träning av färre grovmotoriska grundformer med fler 

redskap.   

 

7.1.2 Analys av intervjuer 

Den manifesta repertoaren är de lektionerna läraren håller i (Linde, 2006, s. 50-51).  Jag har i 

detta stycke kopplat den manifesta repertoaren till det som läraren svarar som syftet med 
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lektionerna och delvis de kategorier som läraren svarar. Utifrån mina intervjuer kan man se att 

den manifesta repertoaren präglas av två delar, en uppvärmning och ett huvudmoment där 

syftet beskrivs i citat av att exempelvis träffa stilla mål i årskurs 2, få in hoppsteg och 

hoppteknik i årskurs 5 eller fokus på att kasta och fånga i årskurs 6. I min analys har urskiljt 

två typer av svar; ”konkreta syften” eller ”abstrakta syften”. Med konkreta syften menar jag 

det som går att visualisera, till exempel lek med motoriska inslag. Detta kan ju exempelvis 

vara svanskull som går ut på att springa eller hoppa. Andra svar av detta slag är syftet var att 

träna koordination, syftet var att träffa stilla mål eller huvudmomentet är dans i tre steg. Med 

abstrakta svar menar jag det som är svårare att visualisera, till exempel en lek i syfte lära 

känna kroppen. Här går det att visualisera lek men svårare gällande lära känna kroppen. 

Andra svar av detta slag är lek med motoriska inslag och lära känna kroppen och agera 

utefter förutsättningar. Det som sammanfattningsvis går att koppla till den manifesta 

repertoaren i förhållande till intervjusvaren är att lektionerna har ett syfte, oavsett om det är 

konkret eller abstrakt, och att detta är kopplat till innehållet. 

 

Stoffrepertoaren är det innehåll läraren har under lektionerna (Ibid.) det vill säga metoderna. I 

detta stycke har jag kopplat stoffet till de kategorier läraren beskriver. Svaren rörande 

kategorierna svaras olika men oftast kopplat till ett innehåll, till exempel uppvärmning genom 

lek. Utifrån de svaren jag fått oavsett årskurs svarar läraren oftast med att innehållet är lek. 

Andra intressanta iakttagelser i min analys av svaren är att de ibland läggs in värderingar 

rörande metoderna, till exempel jag vill inte gärna kalla det för tävling eller jag upplever att 

alla försöker kasta och fånga. Den första värderingen går att koppla till de svar som ges 

generellt, att metoden är lek. Med denna värdering i beaktande skulle även en slutsats kunna 

dras att läraren inte vill använda metoder som präglas av tävling. Utifrån svaren från 

intervjuerna redogör läraren för sitt stoff, det vill säga innehållet, där leken är det svar som 

förekommer flest gånger. 

 

Förmedlingsrepertoaren är den metodik läraren använder sig av (Ibid.). Detta har jag kopplat 

till de för- och nackdelar läraren beskriver med det valda innehållet och hur det anpassats. Jag 

har analyserat svaren genom två teman; fördelar och nackdelar med underteman. Läraren 

beskriver i huvudsak två teman gällande fördelar som jag valt att definiera som ”aktivitet” och 

”säkerhet”. Aktiviteten kan exemplifieras genom svar som fördelen är att det är mycket 

rörelse, fördelen är för det första att de blir aktiva och fördelen är till att börja med att 

förbereda eleverna fysiskt. I temat säkerhet ger läraren svaren fördelar är att det är en mjuk 
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start med låg skaderisk, fördelen är att man tar det grundligt, säkert och att de får känna sig 

duktiga, fördelen med övningen är att alla går att se. Genom denna analys går det att se att 

läraren framhåller aktivitet och säkerheten i sin förmedlingsrepertoar som fördelar. Svaren 

gällande nackdelar ger fler olika teman som jag valt att kalla ”aktivitet-inaktivitet”, ”tiden”, 

”läraren” och ”eleverna”. Många av svaren flyter dock emellan olika teman. Under temat 

”aktivitet-inaktivitet” har jag fått svar som syftar på att eleverna antingen är aktiva eller 

inaktiva och att detta blir till nackdel. Exempel på detta är nackdelen är att de bildar kö och 

nackdelen kan vara att pulsen och höjs och de är svårt att lugna dem. Under temat ”tiden” 

svarar läraren vid ett tillfälle att nackdelen är tiden som gör att vi inte kan ha fler moment. 

Det temat jag valt att kalla för ”läraren” kännetecknas av att läraren svarar med en nackdel 

med direkt anknytning till dennes roll i undervisningen. Exempel på detta är nackdel är att 

lektionens syfte inte genomsyrar så mycket som jag önskar och nackdelar är att övningen görs 

på två ställen och det behövs två vuxna så ingen gör sig illa. Här kan vi åter se säkerheten 

men samtidigt ligger det enligt min mening i lärarens förmedlingsrepertoar vilket denne också 

påpekar. Temat ”eleverna” präglas av att svaren om nackdelar kopplas till eleverna. Det kan 

exemplifieras genom då kan en nackdel också vara att de inte förstått instruktionen. För att 

sammanfatta lärarens förmedlingsrepertoar så pekar läraren på fördelar som jag valt att kalla 

”aktivitet” och ”säkerhet”. Nackdelarna är ”aktivitet-inaktivitet”, ”tiden”, ”läraren” och 

”eleverna”. 

 

För att sammanfatta och svara på frågan om varför det ser ut som det gör så vill jag peka på 

de olika teman eller ”nyckelord” jag analyserat fram. Precis som jag skriver i inledningen 

under denna rubrik flyter de olika repertoarerna in i varandra och hör på så sätt ihop och 

bildar en helhet. För att redovisa denna helhet och svara på frågan så betonar jag tre 

nyckelord; syfte, innehåll och avvägningar. Svaret på frågan om varför det ser ut som det gör 

är att läraren har ett syfte, abstrakt eller konkret, ett innehåll och det görs avvägningar genom 

att väga för- och nackdelar med innehållet. Detta ger mig sammanfattningsvis helhetsbilden 

av att de olika repertoarerna är genomtänkta och planerade. 
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7.2 Diskussion 

7.2.1 Resultatdiskussion 

För att sammanfatta resultatet tycker jag mig ha fått svar på mina två frågeställningar. Genom 

observationerna fick jag fram resultatet att praktiken lek och rekreation är den mest frekventa 

metoden följt av färdighetsträning och tävling och rangordning när studien genomfördes 

(Engström och Redelius, 2002, s. 276ff). Många av de grovmotoriska grundformerna (Nyberg 

och Tiden, 2007, s. 73) är en del av metoderna med undantag för åla och hänga som inte 

förekom. De koordinativa egenskaperna (Jagtøien et al. 2002, s. 91ff) förekommer i olika 

utsträckning, dock är rytmen något som inte förekom ofta när observationerna genomfördes. 

Genom intervjuerna fick jag fram lärarens syfte med innehållet. Det som sammanfattningsvis 

går att säga är att allt innehåll har ett syfte från lärarens sida och att lek är det innehåll som 

används oftast. Leken, som det framgår av resultaten, är den praktik där flest motoriska 

grundformer tränas. Vad gäller fördelar från svaren under intervjuerna pekar jag på mina två 

teman ”aktivitet” och ”säkerhet” som är två återkommande utsagor. Bland nackdelarna finns 

mina teman ”aktivitet-inaktivitet”, ”tiden”, ”läraren” och ”eleverna”. Vad resultaten innebär 

för den motoriska utvecklingen är svårt att säga då detta måste ses över tid. I huvudsak kan de 

teman jag analyserat fram ses som viktiga komponenter i den motoriska utvecklingen. Med 

andra ord krävs det ett syfte, ett innehåll och det behövs göras avvägningar för att genomföra 

undervisningen på ett bra sätt. 

7.2.2 Metoddiskussion 

De metoder jag använde mig av i denna studie för att få svar på mina frågeställningar var 

observationer och intervjuer. Med tanke på studiens omfattning och tid kände jag att dessa 

metoder var lämpliga både vid insamling och bearbetning av data. Observationerna upplevde 

jag som enkla att samla in data genom. Dels för att jag bedömer att mitt observationsschema 

var så pass utformat att jag kunde anteckna det jag såg på ett enkelt sätt. Intervjuerna var 

desto svårare att genomföra. Främst för att hålla en dialog flytande under själva intervjun men 

också i bearbetningen och transkriberingen av den data jag samlat in.  

 

7.2.3 Fortsatt forskning 

Min studie har präglats av hur lärare i idrott och hälsa använder metoder i syfte att utveckla 

motoriken hos eleverna och hur läraren beskriver syftet. Intressant för fortsatt forskning skulle 
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vara att byta ut den utgångspunkt jag haft i motorik till något annat, till exempel friluftsliv 

eller dans. Att bygga på denna studie och göra en jämförandestudie mellan skolor, stadsdelar 

eller städer tror jag även skulle ge en intressent bild och få fram intressanta resultat.   
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Bilaga 1 Observationsschema 

Åk GROVMOTORISK GF KOORDINATIVA EG  METOD/AKTIVITET REDSKAP 

     

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 


