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Sammanfattning 
Inledningen och avslutningen är ofta två moment av lektionen som hamnar i skymundan av 

innehållet. Idrottsämnet har traditionellt upplevts mer som ett ”göra-ämne” än ett 

kunskapsämne. Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur idrottslärare motiverar 

inledningen och avslutningen av idrottslektioner och vad som kommuniceras till eleverna i 

samband med målkommunikation och feedback inom undervisningens inramning. Studien var 

av kvalitativ karaktär. Datainsamlingsmetoden som användes för att få fram empirin 

innefattade tre intervjuer och nio observationer. Empirin analyserades utifrån Hudsons (2002) 

didaktiska triangel och Hatties och Timperleys (2007) feedback-modell. Den didaktiska 

triangeln användes för att belysa lärarens relation att guida eleven mot ett visst innehåll. 

Feedback-modellen innebar användandet av de tre begreppen feed up, feed back och feed 

forward och visade mot vilket innehåll läraren guidar eleverna. Resultatet visade en 

ambivalens av hur lärarna ville att lektionen skulle uppbyggd mot hur den praktiskt 

genomfördes. Under intervjuerna berättade lärarna att de ville förmedla information om 

lektionen samt ge eleverna ett meningsskapande syfte under inledningen. Under avslutningen 

ville lärarna återkoppla mot genomförandet och lärandet av lektionen. Dessutom ville lärarna 

ge eleverna information om vad som kommer hända under nästa lektion. I praktiken visade 

videoobservationerna att aktiviteten tog över och lärandet hamnade i periferi. Inledningen 

riktades främst mot att endast informera eleverna om hur lektionen kommer gå till eller ett 

syfte med fokus på ett görande. Avslutningen återkopplades mot själva genomförandet av 

lektionen och inte mot ett lärande som lärarna förespråkade. Slutsatsen som drogs var att 

lärarna ville ha med ett lärande under lektionerna men problematik som tidsbrist, 

koncentrationssvårigheter och att ställa bra diskussionsfrågor gjorde det svårt för lärarna. 

Nyckelord: Idrott och hälsa, Inledning, Avslutning, Målkommunikation, Återkoppling 
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Inledning 
Inledningen och avslutningen är ofta två moment av lektionen som hamnar i skymundan av 

innehållet. Lärare anser att de inte finns tid och vill istället använda mer tid till aktiviteten. 

Idrottsämnet har historiskt sätt varit ett göra-ämne (Redelius, Quennerstedt & Öhman, 2015). 

Inledningen och avslutningen blir viktiga för att rama in hela lektionen och skapa goda 

lärandemöjligheter. Jag minns personligen de lektioner som började med ett upprop av namn 

varefter vi uppmanades att jogga tre varv runt idrottshallen innan huvudaktiviteten började 

och de lektioner som avslutas med ”ni som åker ut på spökbollen kan få gå och duscha”. 

Idrottslärarens tankar cirkulerar kring innehållet, hur ska jag använda basket i dagens 

lektion? Fungerar det med dans till uppvärmningen? Hur ska jag lära ut anatomi idag? 

Dessa funderingar är helt naturliga då läroplanen för idrott och hälsa är präglad av att eleverna 

ska utveckla särskilda kunskaper samt att undervisningen ska beröra ett specifikt innehåll 

(Lgy, 2011). Detta arbete kommer istället för att undersöka innehållet ta ett steg tillbaka och 

zooma ut för att undersöka ramverket kring innehållet. Vad som händer i början och slutet av 

lektionen. 

Forskningen visar på att idrottslärare som förmedlar kunskapsmålen och syftet med 

lektionen ger eleverna goda förutsättningar till ett förbättrat lärande. Samtidigt visade det sig 

att lärarna hade väl definierade kunskapsmål innan lektionerna började men det framkom inte 

under lektionerna (Redelius et al., 2015). Forskningen pekar även på att bedömning för 

lärande (BFL) ger goda förutsättningar för ett givande lärande. BFL innefattar fem 

nyckelstrategier, tydliggöra målen, skapa synliga tecken på lärande, ge feedback som 

utvecklar lärandet, aktivera eleverna som resurser för varandra och engagera eleven som 

ägare av sitt lärande (Tolgfors, 2017). Utifrån de ovannämnda strategierna blir det 

betydelsefullt att informera och ge feedback till eleverna. Att informera och ge feedback till 

eleverna går att appliceras till inledningen respektive avslutningen av lektionen. Feedback och 

information är något som sker under hela lektionen men i den här undersökningen kommer 

intresset avgränsas till inledningen och avslutningen.  

Läroplanen poängterar att läraren ska: ”ge varje elev information om framgångar och 

utvecklingsbehov i studierna […] och informera om elevernas skolsituation och 

kunskapsutveckling” (Lgy, 2011, s. 15). Med utgångspunkt i läroplanen blir det inte bara 

relevant för mitt yrke utan också en skyldighet att ge eleverna tydlig information samt en 

fortlöpande feedback. 
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Det är inte min avsikt att avgränsa information och feedback till ämnesplanens mål utan 

istället ha ett mer öppet perspektiv. Jag vill undersöka hur idrottslärare motiverar inledningen 

och avslutningen av idrottslektioner och vad som kommuniceras till eleverna i samband med 

målkommunikation och feed back inom undervisningens inramning. 

Forskningsöversikt 
I följande del presenteras en del av forskningsläget som finns inom mitt problemområde. Mitt 

ämne behandlar hur läraren informerar och återkopplar i samband med inledning och 

avslutning, det vill säga vad som händer de första respektive sista minuterna under lektionen. 

Jag är medveten om att mitt intresse motsvarar två av nyckelstrategierna inom BFL därför 

kommer mycket av den tidigare forskningen utgå ifrån det fältet. Sökningen efter forskning 

om hur specifik inledning och avslutning hanteras visade sig ge svaga resultat. 

Forskningsöversikten innefattar två tematiseringar; ”Information till eleverna” och ”Feedback 

till eleverna”. Både nationell och internationell forskning kommer att redovisas. 

För att få fram forskning kring information och feedback till eleverna utgick sökningen 

från ett snöbollsurval ur Tolgfors (2017) forskningsöversikt. Ett snöbollsurval innebär att utgå 

ifrån en relevant källa för att finna flera liknande (Bryman, 2008). För att komplettera 

snöbollsurvalet användes databaserna; ERIC och SPORT DISCUSS. Sökorden som användes 

var; ”physical education”, ”information”, ”introduction”, ”feedback”, ”communication”, 

”communication skills” och “assessment”. Sökorden användes ofta i kombination med 

varandra, exempelvis ”physical education” följt av ett annat sökord. Ur sökresultatet lästes 

samtliga titlar igenom för att avgöra artikelns relevans. Slutligen lästes abstract för att se om 

studien var av betydelse för arbetet.  

Information till eleverna 
Nedan presenteras den forskning som behandlar kommunikationen och information mellan 

lärare och elev. 

Redelius et al. (2015) har undersökt hur kunskapsmålen är förmedlade under 

idrottslektionerna. Resultatet visade bland annat på att somliga elever inte uppfattade vilket 

syfte eller mål som ska uppfyllas under lektionen. Lärarna förmedlade sällan kunskapsmålen 

till eleverna. Slutsatsen blev att lärare som förmedlade lektionens mål väl skapade goda 

förutsättningar för eleverna att förstå syftet med lektionen. Att lärare som tydliggör målen ger 

goda förutsättningar för elevernas lärande kommer också Tolgfors (2017) fram till i hans 

avhandling om hur bedömning för lärande tar sig uttryck i ämnet idrott och hälsa. Tolgfors 
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har bland annat undersökt hur bedömning för lärandets fem nyckelstrategier förankras i ämnet 

idrott och hälsa. En av de fem strategierna är ”Att tydliggöra målen”. Resultatet visade bland 

annat att elever ofta får en inledande presentation av ämnesplanens mål i början av kursen, 

men det följs sällan upp eller bortglöms under terminens gång. Studien visade att lärarna 

använde sig av flera olika metoder för att tydliggöra målen för eleverna. Lärarna formulerade 

om målen till frågor för att skapa en reell elevdemokratisk planering. Lärarna lät eleverna 

sätta upp egna mål med exempelvis en träningsdagbok eller ökade användandet av 

bedömningsmatriser genom elevernas läroplattform och i samband med olika uppgifter under 

kursen. Chróinin och Cosgrave (2013) har genomfört en irländskstudie med att integrera 

bedömning för idrottslärare på grundskolan. Resultatet poängterade att lärarna var först både 

skeptiska och entusiastiska till studien. Lärarna tyckte det var bra att införa betyg för att 

legitimera ämnet samtidigt tyckte de att betygsättning riskerade att ta bort det ”roliga” med 

idrotten. Införandet av betyg hjälpte lärarna att planera mer noggrant, de använde flera olika 

metoder och reflekterade mer över sitt eget lärande. Likaså hjälpte de lärarna att få djupare 

kunskap om vad bedömning handlar om och vidga perspektivet på vad idrottsämnet 

innehåller. Tydliga mål i början av lektionen visade sig vara betydelsefulla för elevernas 

lärande. Målen hjälpte eleverna att vara motiverade och förstå syftet med lektionen vilket 

indikerade till ett produktivare lärande. 

I likhet med den didaktiska inriktning hur lärare tydliggör målen fokuserar Khan, Khan, 

Zia-Ui-Ilsam och Khan (2017) på lärarens betydelsefulla roll att kommunicera på ett skickligt 

sätt för elevernas utveckling. Resultatet visade på att idrottslärarstudenter i Pakistan lär sig 

bättre av lärare med god kommunikationsförmåga. Den effektiva inlärningen bestäms inte 

bara av lärarens kunskapsförmåga utan hur väl läraren lär ut kunskapen. Slutligen visade 

resultatet på att det inte bara är läraren utan även studenter som behöver ha en god 

kommunikationsförmåga för att inlärningen ska bli gynnsam. Webster (2010) redogör för sex 

färdigheter som lärare borde ha i sin instruktionsrepertoar. Den första färdigheten är ”Being 

clear”, vilket innebär att läraren ska vara tydlig i sina instruktioner. Läraren bör demonstrera 

och kontrollera så att eleverna hänger med och ge exempel. Den andra färdigheten är 

”Communicating relevance”, att göra det relevant för eleven. Koppla lektionen med vad som 

är relevant för eleven både utanför och inom skolans ramar. Den tredje färdigheten är ”Using 

humor”, läraren bör använda någon form av humor i kommunikationen med eleverna. Viktigt 

att påpeka att det inte bör vara bekostnad av eleven eller humor som är riktad mot religion 

eller politik. Den fjärde färdigheten är ”Showing immediacy”, visa att du är där. Skapa 

ögonkontakt, le ofta, röra sig i klassrummet och använda gester med händerna. Den femte 
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färdigheten är ”Manipulate presentation style”, föreläs på ett fångande sätt. Läraren bör 

integrera med eleverna på ett levande sätt, använda kroppsspråk, vara vänskaplig, dramatisk, 

öppen och komma ner på elevernas nivå. Den sista färdigheten är ”Listening”, att lyssna på 

eleverna. Läraren bör ha ögonkontakt, vara still, nicka och återberätta vad eleven säger för att 

kontrollera att båda förstår varandra. Anpassa instruktionerna efter att läraren lärt känna 

eleven. Det finns riktlinjer som säger att instruktioner och bedömning bör vara integrerat med 

varandra. Gurvitch och Lund (2011) har skapat en strategi för att instruktionerna och 

bedömning ska hållas samman. Strategin är tre olika steg. Det första steget är ”Lesson 

objective”. Läraren gör målet med lektionen tydligt och greppbart. Målet går att dela upp i tre 

delar, ”conditions” (vad ska göras?), ”performance” (hur ska momentet utföras?) och 

”criterion” (kriterier för målet med dagen?). Det andra steget är ”Developing a formative 

assessment”. Läraren skapar arbetsuppgifter (genom formativ bedömning) för att eleverna ska 

få chans att uppnå målet med lektionen. Det tredje steget är ”Develpoing content 

progression”. I det tredje steget utvecklar läraren progressionen för eleverna, gradvis mer 

komplex för att uppnå målet med lektionen. 

Sammanfattningsvis visar forskningsläget på att kommunikationsförmågan och tydliga 

mål främjar ett förbättrat lärande. Det finns samtidigt problematik att applicera tydliga mål till 

eleverna och lärarens tankar når inte alltid fram till eleverna. Lärarens 

kommunikationsförmåga blir också en viktig pelare för att ett gynnsamt lärande. 

Kommunikationen mellan lärare och elev ska vara tydlig, fångande, lättsam, relevant, 

humoristisk och lyssnande. Läraren bör även informera lektionens mål tydligt och samtidigt 

ge eleverna möjlighet att uppnå lektionens mål. 

Feedback till eleverna 
Nedan presenteras den forskning som berör feedback och återkoppling mellan lärare och 

elever. Studierna är både från idrottsämnet och teoretiska ämnen. 

Hattie och Timperley (2007) har undersökt feedbackens effekt på lärandet. Resultatet 

visade att feedback är effektfullt för elevers lärande, men i olika skalor. Feedback tillsammans 

med video eller ljud som är relaterade till elevens mål ger den högsta effekten av feedback. 

Resultatet visade också att feedback ger bäst effekt på rätta svar. Feedback på en icke-

godkänd eller misslyckande uppgift är inte lika fruktbart. Resultatet påpekade också att 

feedback i form av beröm visade sig inte effektivt i ett lärande perspektiv. Ur resultatet 

framställde Hattie och Timperley en modell för att hjälpa elever och lärare att ge produktiv 

feedback. Hattie och Timperley menar också på att feedback har flera olika betydelser. 
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Feedback kan vara målinriktat i vad som ska uppnås, bakåtblickande och återkopplande i vad 

som har gjorts eller framåtblickande samt orientera eleven i vad som kommer hända härnäst. 

Hatties och Timperleys modell för feedback kommer ligga till grund för det teoretiska 

ramverket med utgångspunkt i de tre begreppen feed up, feed back och feed forward.    

Som tidigare nämnts har Tolgfors (2017) fördjupat sig inom bedömning för lärande. En 

inriktning behandlar hur idrottslärare ska ge feedback som utvecklar lärandet. Studiens 

resultat visade att feedback ingår som en naturlig del av samtliga undervisningsmetoder. 

Muntliga kommentarer ges både på individ- som gruppnivå. Lärarna använde sig av coaching-

samtal där läraren ger feedback på något specifikt som eleven är sysselsatt med. Andra lärare 

föredrar feedback via en läroplattform. Resultatet visade också på att lärarna kan se feedback 

som både en fördel och en nackdel, det måste ses ur elevernas helhetssituation (Tolgfors, 

2017). Inom samma område har Havnes, Smith Dysthe och Ludvigsen (2012) gjort en norsk 

interventionsstudie som kartlägger feedback mellan elev och lärare. Till skillnad från Tolgfors 

fokuserar deras studie hur feedback och återkopplingen ser ut i mer traditionella ämnen som 

språkämnen och matematik istället för idrottsämnet. Resultatet påvisade att lärare ger 

feedback på betygsgrundande uppgifter. Det förekommer sällan feedback utanför 

betygsgrundande uppgifter. Feedbacken som eleverna får är av blandad karaktär. Vissa elever 

menar på att feedback är bra för att utveckla lärandet medan andra menar på att feedbacken är 

oväsentlig. Resultatet visar även på att lärare tenderar att tro att elever ta till sig feedbacken 

mer än vad de egentligen gör. Feedback som bara används i betygsgrundande uppgifter är inte 

givande för eleverna. Lärarna upplevde att det var svårt att ge feedback till de svagpresterande 

eleverna. Ett annat resultat visade på att lärarna tyckte det var svårt för eleverna att få chansen 

att följa upp feedbacken. Eleverna svarade att de inte använde feedbacken utan fokuserade 

istället på nästa betygsgrundade moment. Murtagh (2014) har undersökt teoretiska ämnen för 

grundskoleelever och presenterar liknande resultat som Havnes, Smith, Dysthe och Ludvigsen 

(2012) och menar att det finns problem och svårigheter med feedback. Murtagh menar på att 

det finns en motivationsparadox i feedbackprocessen. Resultatet från visade bland annat att 

den deskriptiva feedbacken blev mer kommenterande än förknippad till utvecklandet av 

lärandet. Det fanns problematik av variationen i muntlig och skriftlig individuell feedback. 

Trots att den aktuella läroplanen förespråkade både muntlig och skriftlig feedback förekom 

skriftlig feedback i större utsträckning. Lärarna använde elev-elev-feedback men analysen 

visade att det finns problematik då eleverna engagemang är begränsad. Studien pekar på att 

elevernas uppfattning av ”ticks” kommentarer, det vill säga kommentarer som ”bra” eller” 

”försök igen” sågs som mestadels negativt än positivt för motivationen. 
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Anders Jönsson (2007) har undersökt elevers användning av feedback i högstadiet. 

Jönssons ambition var att undersöka varför vissa elever inte tar del av feedbacken samt vilka 

faktorer som påverkar feedbackens betydelse. Jönsson tematiserade upp sitt resultat i fem 

utmaningar med feedback. Den första utmaningen var att feedback måste vara användbar. 

Oanvändbar feedback som korta kommentarer eller att eleverna får feedback efter uppgiften 

är genomförd indikerar på elevernas användning av feedbacken förfaller. Den andra 

utmaningen var att eleverna föredrar specifik, detaljerad och individualiserad feedback. Den 

tredje utmaningen var att feedback blir ofta envägskommunikation. Läraren ger feedback och 

eleven följer. För att feedbacken ska vara gynnsam ska det ske en dialog mellan läraren och 

eleven. Den fjärde utmaningen visade att elever har svårt att ta till sig och använda 

feedbacken. Den femte utmaningen innebar att feedbacken ibland är för svår att förstå. 

Feedbacken kan ha en för akademisk jargong för att eleverna ska förstå innebörden.  

Docheff (2010) har tagit fram riktlinjer för hur feedback ska användas för att främja 

lärandet. Docheff nämner fem grundprinciper. Den första principen är att feedback ska vara 

specifik. Feedback som “bra gjort” eller “nej, det är fel” är inte givande. Feedback bör istället 

ge specifika detaljer vad som är fel eller vad som är rätt. Den andra principen är att använda 

”the sandwich method” vilket innebär motivera, feedback, motivera. Först handlar det om att 

motivera eleven (bra jobb), därefter ge feedback (tänk på att stå på tå), slutligen mer 

motivation (står du på tå hinner du förflytta dig snabbare). Den tredje principen handlar om att 

ha en planerad feedback. Feedback kan ges i förväg innan eleverna har utfört något moment, 

exempelvis, ”Tänk på att alltid kolla upp innan ni passar bollen!”. Den fjärde principen 

innebär att ge feedback ofta. Desto mer feedback, desto bättre. Det är viktigt att poängtera att 

nybörjare kan behöva mer feedback än erfarna elever. Den femte och sista principen handlar 

om att ge feedback både i grupp och individuellt. Gruppfeedback når ut snabbare till en hel 

grupp medan feedback på individnivå skapar en relation mellan lärare och elev. 

Sammanfattningsvis så visar forskningsläget på att feedback används kontinuerligt av 

lärare. Samtidigt problematiserades feedback då det förekom sällan utanför betygsgrundande 

uppgifter och lärare tenderar att tro eleverna tar till sig feedbacken mer än vad de egentligen 

gör. Eleverna hade även svårt att ta till sig feedbacken samtidigt som variationen mellan 

skriftlig och muntlig var vag. Feedback har benägenhet för att vara en monolog från lärare till 

elever. Feedback får bättre effekt om det kompletteras med andra medel så som exempelvis 

ljud, video eller bild. Feedbacken ska vara tydlig och specifik, gärna med lite inslag av 

motivation. Feedbacken ska ske ofta och kontinuerligt under lärandet samt ske på olika plan, 

både individuellt och i grupp.  
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Datainsamlingsmetoderna av tidigare forskning 
Den tidigare forskningen har fokuserat på information och feedback. Datainsamlingsmetoden 

som används varierar beroende på fokus av område. Det framkommer tre olika metoder för att 

undersöka forskningsområdet. För att få fram djupgående information kring hur lärare och 

elever hanterar information och feedback användes intervjuer och observationer, ofta i 

kombination. Redelius et al. (2015), Tolgfors (2017), Murtagh (2014), Havnes et al. (2012) 

och Chróinín och Cosgraves (2013) använde alla intervjuer och alla utom de två sistnämna 

använde också observationer. Observationerna förekom ofta genom videoinspelning eller 

fältanteckningar. Intervjuerna var antingen individuella eller någon form av gruppintervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer var den vanligaste formen. Urvalet för intervjuer och observation 

var ofta färre i antal. Forskningen som fokuserade på ett större urval förekom mer av 

kvantitativa inslag. Khan et al. (2017) och Havnes et al. (2012) har använt enkäter för att få 

fram resultatet. Enkäter användes till både elever och lärare. Den sista metoden som användes 

är någon form av litteraturstudie. Jönsson (2007), Webster (2010), Gurvitch och Lund (2011), 

Docheff (2010) och Hattie och Timperley (2007), har alla använt redan befintlig forskning för 

att få fram nya perspektiv eller sammanfatta vad forskningen kommit fram till. Den 

sistnämnda resultat baserades av Hatties syntes av över 500 metaanalyser av elevers 

prestation, vilket inkluderar över 180,000 studier med sammanlagt 20-30 miljoner elever. 

Forskningens teoretiska utgångspunkt står inte alltid nedskriven och en del forskning 

använde ingen teori. Redelius et al. (2015) använde ett sociokulturellt perspektiv där fokus 

hamnar på lärarens handlingar i relation till elevens. Tolgfors (2007) använde ett 

governmentality- och ett perfomativitetsperspektiv kopplat till didaktik, där individer ses som 

formade av diskurser i samspel med andra människor. Murtagh (2014) använde sig av ett 

motivation- och målinriktat teoretiskt ramverk för att analysera materialet. 

Den här undersökningen fokuserar på hur idrottslärare hanterar målkommunikation och 

feedback i samband med inledning och avslutning. Utifrån den tidigare forskningen motiveras 

valet av datainsamlingsmetoden för studien en kombination av observation- och 

intervjustudie. 

Syfte och frågeställningar 
Forskningsöversikten visar på att det finns studier kring informationens och feedbackens 

betydelse för lärandet. Mitt bidrag blir inramningen av dessa två begrepp inom idrottsämnet, 

hur lärare både informerar och återkopplar under idrottslektionen. I den här studien kommer 

jag att avgränsa mitt intresse till inledningen och avslutningen av lektionerna. Det är två 
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moment av lektionen där det förväntas ske ett utbyte av information och återkoppling med 

eleverna. Jag är medveten att det pågår en fortlöpande interaktion mellan lärare och elever i 

undervisningen däremellan men det här arbetet avgränsas till inledningen och avslutningen. 

Studien baseras på videoobservationer av lektioners inramning och intervjuer hur lärare 

motiverar sina sätt att hantera inledning och avslutning.	 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur idrottslärare motiverar inledningen 

och avslutningen av idrottslektioner och vad som kommuniceras till eleverna i samband med 

målkommunikation och feed back inom undervisningens inramning. Det är inte mitt intresse 

att avgränsa målkommunikation och feedback till ämnesplanens mål utan istället ha ett mer 

öppet perspektiv vad målkommunikation och feedback inriktas mot i praktiken. De 

forskningsfrågor som används baseras på Hattie och Timperleys (2007) tre begrepp feed up, 

feed back och feed forward, se teoretiskt ramverk för djupare förståelse.  

 

§ Hur motiverar läraren sitt sätt att hantera inledningen?  

§ Vad inriktas målkommunikationen mot?  

[feed up] 
 

§ Hur motiverar läraren sitt sätt att hantera avslutningen? 

§ Vad inriktas den återkopplande och framåtsyftande feedbacken mot?  

[feed back, feed forward] 
 

Metodologi 
Nedan presenteras, designen, teorin, metoden, urvalet samt analysen av materialet för att 

kunna besvara frågeställningarna. 

Design  
En forskningsdesign innebär en ram för insamling och analys av data (Bryman, 2008). Detta 

arbete kommer att utgå ifrån en fallstudiedesign. Armour och Griffiths (2012) beskriver en 

fallstudiedesign som ett ramverk som syftar till att undersöka ett fenomen på djupet i en 

kontext. De frågor som ställs är hur och varför. Armour och Griffiths beskrivning av en 

fallstudie går att tillämpa till min egen frågeställning. Mitt intresse är inom ett fall, hur 

hanteras inledningen och avslutningen under en idrottslektion? En fallstudie kan vara av både 

kvantitativ och kvalitativ karaktär. Den här studien kommer att utgå ifrån ett kvalitativt 
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förhållningssätt. En kvalitativ forskningsmetod har oftast ett induktivt synsätt och fokuserar 

på en tolkningsinriktad utgångspunkt (Bryman, 2008). Det handlar om att förstå ett visst 

fenomen och varför det sker samt att beskriva hur något är (Hastie & Hay, 2012). Dessa 

kvalitativa karaktäristiska drag blir fruktbara för min undersökning, där fokus är hur läraren 

inleder och avslutar lektionerna. 

Teoretiskt ramverk 
Till hjälp för att förstå undersökningen kommer jag utgå ifrån Hudsons (2002) didaktiska 

triangel. Didaktik kommer utgöra ett övergripande perspektiv för undersökningen för att 

belysa relationen mellan lärare, elev och innehållet. Vidare för att undersöka vad innehållet 

blir behövs didaktiken kompletteras med Hattie och Timperleys (2007) feedbackmodell. 

Feedbackmodellen kommer agera som teoretiska glasögon i analysen. Tillsammans bildar de 

mitt teoretiska ramverk. 

Hudson (2002) belyser didaktikens betydelse för 

lärande. Begreppet lärande problematiseras med att det är 

väldigt komplext och att det finns olika definitioner av 

dess betydelse. Hudson menar att didaktik kan bland 

annat definieras inom något av följande områden; 

aktörernas delaktighet i inlärningsprocessen och dess 

handlingar, undervisningens sammanhang, syftet och 

målet för lärandet, inlärningsstrategier och metoder, eller 

utvärderingen av lärandet. En modell som ofta används i 

relation med didaktik är den didaktiska triangeln. Hudson 

använder två olika didaktiska trianglar, se bild 1 och bild 

2. Den didaktiska triangeln ska behandlas som helhet men 

vilket är nästan omöjligt att genomföra i praktiken. Ofta 

fokuseras bara två av delarna i relation till varandra. Det 

vanligaste förekommande är den pedagogiska relationen 

mellan lärare och student, se bild 1. Likväl måste lärarens 

och elevens relation tillsammans med innehållet vävas in. 

Läraren ska agera som en guide mellan eleven och innehållet, se bild 2.  

Hudsons (2002) didaktik appliceras till min undersökning genom att det är läraren som 

hamnar i centrum, läraren guidar eleven mot ett innehåll. Utifrån min undersökning sker det 

vad Hudson kallar för en didaktisk relation både under inledningen och avslutningen. Läraren 

Bild 1. Pedagogical relations in the 
Didaktik triangle (Hudson, 2002). 

Bild 2. Didactic relations in the 
Didaktik triangle (Hudson, 2002). 
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guidar eleven mot ett specifikt innehåll, detta innehåll är inte vara givet. För att undersöka vad 

innehållet blir för något behövs teorin kompletteras med Hatties och Timperleys (2007) 

modell av feedback. Modellen hjälper mig att få fram vad för innehåll läraren guidar till 

eleven. Hudsons (2002) didaktik kommer därför endast agera som ett övergripande perspektiv 

för att belysa relationen mellan läraren, eleven och innehållet. Den didaktiska teorin kommer 

inte genomsyra resultatet, däremot kommer det didaktiska perspektivet tas upp tillsammans 

med feedback-modellen under diskussionen.  

Som tidigare nämnts i forskningsöversikten diskuterar Hattie och Timperley (2007) 

effektiviteten av feedback. Syftet med att använda feedback är att minska avståndet mellan 

den nuvarande förståelsen och det slutliga målet. Det är både eleven och läraren som kan 

påverka lärandet. Den här undersökningen ämnar fokusera på lärarens roll, vilket innebär att 

elevens handlingar inte kommer att behandlas. Hattie och Timperley har konstruerat en 

modell som ska fungera som ett ramverk för hur feedback bör användas, se bild 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellen är uppbyggd i olika steg och exemplifierar hur feedback används och förklaras i 

olika sammanhang. Den del av modellen som är av intresse för undersökningen är vilka frågor 

som måste besvaras för en effektiv feedback. Det är tre övergripande frågor. Första frågan är 

Where am I going? (vad är det jag ska nå?). Andra frågan är How am I going? (hur går det?). 

Tredje frågan är Where to next? (vad är nästa steg?). De här frågorna motsvarar begreppen 

feed up, feed back och feed forward (Hattie & Timperley, 2007). 

Bild 3. A model of feedback to enhance learning (Hattie & Timperley, 2007). 
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Feed up eller Where am I going kan ha flera olika inriktningar. Gemensamt är att det 

någon form av mål eller syfte som ska uppnås. Hattie och Timperley (2007) beskriver att 

målen kan ha en stor variation: 

 
These goals can be wide ranging and include items such as singing a song, running a race, 

noting beauty in a painting, sanding a piece of wood, or riding a bicycle. Judging the 

success of goal attainment may occur on many dimensions. The judgments may be direct, 

such as “passing a test” or “completing an assignment”; comparative, such as “doing better 

than Mary” or “doing better than last time”; social, such as “not getting a detention” or 

“seeking teacher approval”; engagement related, such as “singing a song” or “running a 

race”; or automatic and triggered outside of specific awareness, such as “doing well on a 

task” or “seeking more challenging tasks.” s.88. 

 

Denna breda syn på feed up öppnar upp för min undersökning. Feed up behöver inte vara 

begränsat till eller inriktad mot kursplanens mål. Kursplanen är bara en del av vad som 

informeras, i den här undersökningen vill jag utvidga perspektivet och utforska vad det är för 

andra mål som kommuniceras. Hattie och Timperley (2007) fortsätter att lyfta fram att 

specifika mål eller syften är avgörande för att feedback ska fungera. Om målen är för otydliga 

och ospecificerade kan inte eleverna ta in lärarnas reflektioner och feedback, eleverna ser inte 

relevansen. Feed up ligger till grund för frågeställningen ”Vad inriktas målkommunikation 

mot?”. 

Feed back eller How am I going definieras enligt Hattie och Timperley som: 

 
Answering this question involves a teacher (or peer, task, or self) providing information 

relative to a task or performance goal, often in relation to some expected standard, to prior 

performance, and/or to success or failure on a specific part of the task s.89. 

 

Hattie och Timperley (2007) menar att feedback måste ske i relation till något specifikt mål 

eller syfte. Det måste finnas något att ge feedback på. I den här undersökningen kommer feed 

back användas i fråga om hur lärarna återkopplar till eleverna. Det behöver inte nödvändigtvis 

återkopplas till syftet och målet med lektionen. Det kan vara en respons på något annat som 

uppstår under inledningen och avslutningen.  

Feed forward eller Where to next är det framåtblickande steget efter eleverna har utfört 

målet eller syftet. Hattie och Timperley (2007) problematiserar begreppet och menar på att 

konsekvensen av ett uppnått syfte är mer information, mer uppgifter och mer förväntningar. 
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Eleverna lär sig att nästa steg är ”mer av allt”. Forskarna menar istället att feed forward ska 

blicka framåt och förbättra lärandet och inte bara resultera i en ytterligare uppgift. I 

föreliggande studie aktualiseras begreppet feed forward i fråga om vad den framåtsyftande 

feedbacken under avslutningen inriktas mot. Det är inte begränsat till syftet och målet med 

lektionen utan ett mer öppet perspektiv vad lärarna informerar eleverna om. Feed back och 

feed forward ligger till grund för frågeställningen ”Vad inriktas den återkopplande och 

framåtsyftande feedbacken mot?”.	 

Hatties och Timperleys (2007) feedbackmodell används för att hjälpa mig specificera 

vad för innehåll läraren presenterar till eleverna. Det öppna förhållningssättet till innebörden 

av feed up, feed back och feed forward breddar mitt perspektiv på vad som kommuniceras till 

eleverna under idrottslektioners inledningar och avslutningar.  

Datainsamlingsmetod 
Nedan presenteras de valda datainsamlingsmetoderna för att få fram det empiriska materialet. 

De valda datainsamlingsmetoderna motiveras ur den tidigare forskningens 

datainsamlingsmetoder och innebär semi-strukturerade intervjuer och videoobservationer.  

Genomförandet av datainsamlingsmetoderna var först tre videoobservationstillfällen där 

jag endast filmade hur läraren hanterade inledningen och avslutningen av lektionen. 

Resterande tid av lektionen observerades med hjälp av papper och penna. Efter tre 

videoobservationer tillkom en semistrukturerad intervju som i sin tur var uppdelad i två delar. 

Ena delen behandlade öppna frågor hur läraren ser på inledning och avslutning. Den andra 

delen behandlade videoklippen som observerades. 

Intervju 

Intervjuer är den mest använda datainsamlingsmetoden inom kvalitativ forskning. Intervjuers 

popularitet kommer från dess flexibilitet (Bryman, 2008). Det finns olika typer av intervjuer. 

Den typ av intervju som jag anser passar min frågeställning är en-och-en intervju. Poängen 

med att intervjua en person är att få fram djupgående information kring respondentens 

världsbild, erfarenheter och upplevelser av det valda ämnet. I kvalitativ forskning används 

ostrukturerade- eller semistrukturerade intervjuer. Min undersökning är tidsbegränsad vilket 

innebär att jag enbart vill få fram relevant information kring mitt ämne. Det är en av 

anledningen till valet av semistrukturerad intervju. En semistrukturerad intervju följer ett visst 

tema men är öppen för att ställa följdfrågor som kan utveckla respondentens svar (D. Ennis & 

Chen, 2012). Temat som följs inom en semistrukturerad intervju kan hanteras genom en 

intervjuguide. En intervjuguide är som en mall med vilka områden som ska beröras. Det blir 
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viktigt att påpeka att mallens frågor ska ha utgångspunkt från forskningsfrågorna men de bör 

inte vara för specifika. Kvalitativa intervjuer spelas i regel in via video eller audio för att 

intervjuaren ska kan gå tillbaka och analysera vad respondenten sa. Efter att ha spelat in 

intervjun ska den transkriberas till text vilket underlättar för intervjuaren att kategorisera och 

tematisera materialet (Bryman, 2008). 

De semistrukturerade intervjuerna motiveras för att få fram hur lärarna tänker kring 

inledningen och avslutning av lektionen. Det är en datainsamlingsmetod för att få deras 

uppfattningar och erfarenheter av de två olika momenten. Videoobservationerna kommer 

komplettera intervjuerna där läraren och intervjuaren tillsammans tittar på filmklipp av 

videoobservationen. Dels för att hjälpa läraren att komma ihåg kring en viss händelse och dels 

för att läraren ska kunna förklara vad som händer i filmklippet, en djupare reflektion. 

Intervjuerna ligger till grund för att svara på de två frågeställningarna ”Hur motiverar läraren 

sitt sätt att hantera inledningen?” och ”Hur motiverar läraren sitt sätt att hantera 

avslutningen?”. 

Observation 

Observationer kan utföras på flera olika sätt, de kan både vara av kvantitativ eller kvalitativ 

karaktär. Kvantitativa observationer studerar mönster och strukturer medan kvalitativa 

observationer studerar sociala relationer mellan individer och mer bakomliggande faktorer av 

händelser (Öhman & Quennerstedt, 2012). Utifrån forskningsinriktningen och 

frågeställningen kommer denna undersökning utgå från en icke-deltagande observation. En 

icke-deltagande observation är en form där observatören iakttar och inte deltar (Bryman, 

2008). Observationerna kommer att innebära videoinspelning och fältanteckningar. 

Videoinspelade observationer är vanligt förekommande i idrottssammanhang. Fördelarna med 

att filma är att observatören kan få in mer information om vad som händer. Idrottsämnet 

innehåller inte bara verbal kommunikation utan en stor del av kommunikationen är 

kroppsspråk. En videofilmad händelse underlättar också för observatören då det finns 

möjlighet att kunna gå tillbaka och fräscha upp minnet. Efter utförd observation tillkommer 

transkriberingen. Transkriberingen ska innefatta vad som händer och underlätta för att 

kategorisera och analysera videoobservationen (Öhman & Quennerstedt, 2012).  

Intresset för undersökningen ligger i att undersöka hur lärare agerar under inledningen 

och avslutningen av lektionerna. Videoobservationerna motiveras av att jag kan få en direkt 

bild av vad som sker i idrottssalen. Videoobservationerna kommer sedan bistå intervjuerna 

med olika filmklipp som respondenten kommer få reflektera kring. Videoobservationerna 
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ligger till grund för att svara på de två frågeställningarna ”Vad inriktas målkommunikationen 

mot?” och ”Vad inriktas den återkopplande och framåtsyftande feedbacken mot?”.  

Studiens kvalitet 
Vikten av att säkerställa studiens kvalité är något som forskare ofta argumenterar för. Två 

begrepp som ofta används inom den kvantitativa forskningen är reliabilitet och validitet. 

Reliabilitet handlar om med vilken säkerhet studien kan replikeras med samma metod och 

validitet innebär om undersökningen mäter det som ska mätas. Bryman (2008) förespråkar att 

dessa två begrepp kan appliceras inom den kvalitativa forskningen. Appliceringen medför en 

del justeringar för att passa in den kvalitativa karaktären. Dessa begrepp blir övergripande och 

svåra att applicera in i min undersökning. Hastie och Hay (2012) menar på att kvalitativ 

forskning istället bör utgå ifrån fyra andra begrepp, credibility, dependability, transferability 

and confirmability. Credibility innebär att det insamlade materialet stämmer överens med 

sammanhanget. I mitt fall innebär det att det insamlade materialet från intervjuerna och 

observationerna följer studiens syfte, det vill säga att materialet behandlar hur läraren inleder 

och avslutar lektionerna. Det finns en del fallgropar inom credibility. Den första är att 

författarens tolkningar kommer undermedvetet att påverka resultatet. Mina egna värderingar 

kommer att genomsyra den här undersökningen oavsett hur neutral jag försöker vara. Den 

andra fallgropen är att forskarens närvaro kan påverka de som undersöks. Min 

observationsnärvaro med filmkameran kan påverka hur läraren agerar vid inledningen och 

avslutningen av lektion. Läraren vet att någon observerar och försöker därför göra inledningen 

extra tydlig eller blir nervös och agerar annorlunda. Det kan också medföra att under intervjun 

så försöker lärarna ge de svaren jag vill höra. Deltagarna blir påverkade av min närvaro. En 

triangulering kan användas för att stärka credibility. Triangulering innebär att använda två 

olika metoder för att undersöka samma händelse. I mitt fall blir observationerna och 

intervjuerna min triangulering. Dependability innebär att forskaren är medveten om att 

kontexten är i ständig förändring. Forskaren ska beskriva förändringen och hur det har 

påverkat resten av undersökningen. I mitt fall innebär det om det uppkommer någon 

förändring så ska det dokumenteras. Det tredje begreppet är transferability vilket syftar på hur 

överförbar studien är. Det är förvisso forskaren som överför resultatet som måste själv göra 

bedömningen hur överförbart det är. Mitt åtagande blir att beskriva de valda metoddelarna så 

noggrant som möjligt vilket underlättar för forskaren att kunna genomföra liknande studier. 

Det sista begreppet är confirmability, även kallat för trovärdighet. Det innebär hur väl 

resultaten och tolkningarna kan bekräftas av andra. För att öka trovärdigheten kan forskaren 
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redovisa hur hen har undersökt empirin. I mitt fall styrks trovärdigheten om jag utförligt 

redovisar min analysmetod hur jag undersöker empirin. Kvalitén styrks ytterligare om 

eventuella bortfall eller hinder som påverkar resultatet inkluderas i redovisningen. 

Urvalskriterier 
Kvalitativ forskning riktar in sig på målstyrt urval. Det innebär att välja ut enheter med direkt 

koppling till undersökningens syfte. Mitt intresse behandlar hur idrottslärare inleder och 

avslutar lektionerna, urvalet blir då idrottslärare (Bryman, 2008). Den typ av urval som 

kommer användas är strategiskt urval. Strategiskt urval innebär att urvalet väljs ut strategiskt 

efter en del kriterier (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2016). Mina kriterier är att 

lärarna förväntas vara aktiva och undervisa på gymnasieskolan samt på olika skolor. Olika 

skolor kan ha varierande förhållningssätt och därför ge ett bredare perspektiv. Urvalet av 

lärarna ska identifiera sig av både manligt och kvinnligt kön. Följande urval ger 

undersökningen ett djup istället för en bredd. Det kommer inte att gå generalisera resultatet till 

en större population. Det kommer däremot ge en detaljerad redogörelse av hur lärare inleder 

och avslutar lektionerna. Min undersökning var tänkt att behandla tre lärare, men ena läraren 

hade två VFU-studenter hos sig under datainsamlingsperioden. VFU-studenterna fick därför 

inkluderas i undersökningen. Undersökningen innefattar tre lärare och två VFU-studenter. 

Nedan följer en kort beskrivning av de olika lärarna; 

 

Lärare 1 är 24 år gammal nyexaminerad lärare som jobbar på en gymnasieskola i 

en liten stad i Mellansverige. Läraren undervisar endast ämnet idrott och hälsa. 

Det bästa med att vara idrottslärare är ”man får kombinera praktisk med teori och 

att man har stor möjlighet att bredda sin undervisning”.  

 

Lärare 2 är 35 år gammal och har jobbat som idrottslärare i nio år i en mellanstor 

stad i Sverige. Läraren undervisar i idrott och hälsa, naturkunskap och biologi. Det 

bästa med att vara idrottslärare är ”när man ser att elever har haft svårt för 

någonting och sedan utmanar de sig själva och lyckas, det kan jag tycka är 

häftigt”.   

 

Lärare 3 är 42 år gammal och har jobbat som idrottslärare i 19 år i en mellanstor 

stad i Sverige. Läraren undervisar i idrott och hälsa och matematik. Det bästa med 
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att vara idrottslärare är ”jag tycker ändå variationen och friheten […] man kan 

förändra eleverna också, att ha en positiv syn av sig själv”. 

 

VFU:1 är inne på sin femte termin. VFU:1 utbildar sig inom idrott och hälsa och 

matematik. VFU:1 valde att bli idrottslärare på grund av ”att få vara en förebild 

och kanske få någon börja röra på sig eller motivera andra”. 

 

VFU:2 är inne på sin femte termin. VFU:2 utbildar sig inom idrott och hälsa och 

historia. VFU:2 valde att bli idrottslärare på grund av ”att försöka få ungdomar 

blir mer måna om hälsa och träning”. 

Etiska perspektiv 
Det finns flera etiska principer att ta hänsyn till när det kommer till forskning. Etiken berör 

studiens deltagare, genomförande och den valda metoden. Bryman (2008) beskriver olika 

etiska principer att utgå ifrån. Det är fyra olika krav. Det första är informationskravet. Det 

innebär att forskaren ska informera deltagarna om undersöknings syfte, vad deras roll är och 

hur de ska delta. Det blir också viktigt att informera deltagarna att de har rätt att avsluta sitt 

deltagande när som helst utan att det ska påverka undersökningen. I mitt fall innebär det att 

jag informerar lärarna om vad undersökningen kommer handla om och hur den kommer gå 

till. Det andra kravet är samtyckeskravet. Det innebär att deltagarna ska ge sitt samtycke och 

godkänner undersökningens krav. Om deltagaren är under 15 år behövs målsman underskrift. 

För min del innebär det att de valda lärarna godkänner att jag får observera och intervjua dem. 

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet. Det innebär att deltagarna ska vara anonyma och 

obehöriga ska inte ha tillgång till materialet. I mitt fall så kommer jag inte skriva ut deras 

namn i texten och inte ge ut videofilmerna eller transkriberingen till någon annan. Det sista 

kravet är nyttjandekravet. Vilket betyder att materialet endast kommer användas i 

forskningssyfte. För mig innebär det att jag endast får använda videofilmerna och 

transkriberingen för studiebruk.  

Andra etiska ställningstagande är hur materialet presenteras. Även fast deltagarna är 

anonyma ska ingen lärare hängas ut i resultatet. De valda metoderna medför också en del 

etiska perspektiv. Mitt område intresserar sig endast hur läraren agerar i början respektive 

slutet av lektionen. Videoobservationerna ska då endast vara riktade emot läraren. Skulle 

videokameran vara riktad på hela klassen så skulle det behövas samtycke av samtliga i 
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klassen. Under intervjuerna vore det också oetiskt om jag skulle framföra videoklippen som 

negativa och nedvärderande för lärarna.  

Analysmetod 
För att analysera materialet kommer jag använda en innehållsanalys med stöd av mitt 

teoretiska ramverk. Innehållsanalys är en systematisk metod som används för att tolka 

innehållet i materialet, dessutom används innehållsanalys för att få fram olika teman. 

Materialet som analyseras ska vara någon typ av kommunikationsinnehåll (Hassmén & 

Hassmén, 2008). I mitt fall sker det en innehållsanalys av transkriberingen på intervjuerna och 

videoobservationerna. Jones (2015) belyser hur kodningen av materiellt går till. Jones menar 

att processen följer fyra olika steg. Det första steget innebär att materialet avläses noga och 

kopplas till syftet med undersökningen. Därefter sker en öppen kodning. Det innebär att 

gruppera de olika påståendena till koder, för att sedan kategorisera dem. Utifrån min studie 

används mina fyra frågeställningar som huvudrubriker i resultatet för att förtydliga att 

resultatet besvarar studiens syfte. Mina frågeställningar baseras på mitt teoretiska ramverk, 

där begreppen feed up, feed back och feed forward lyfts fram. Först sker det en öppen 

kodning av både intervju- och videoobservationstranskriberingarna för att dela in empirin 

inom de fyra frågeställningarna. Det andra steget handlar om att skapa teman av de koder som 

avlästes i steg ett. Därefter sker ytterligare en läsning av materialet för att stärka dessa teman 

och eventuellt komplettera med nya påståenden. Detta steg kallas även för axial kodning. För 

min studie innebär det använda begreppen feed up, feed back och feed forward för att skapa 

olika tematiseringar under varje frågeställning. Det tredje steget innebär att forskaren blir mer 

analytisk och undersöker om det finns mönster och förklaringar till de olika tematiseringarna. 

Utifrån min studie analyseras tematiseringarna och stämmer av om de svarar på 

frågeställningarna och passar in i sammanhanget. Det fjärde steget kallas för selektiv kodning. 

Här väljer forskaren ut specifika citat för att stärka den givna tematiseringen. I mitt fall styrks 

samtliga tematiseringar med ett flertal citat som påvisar vad tematiseringarna pekar på. Citatet 

ska sedan förklaras i brödtext och förankras med det teoretiska ramverket som tillsammans 

svarar på frågeställningen.  

Resultat  
I följande del presenteras studiens resultat. Syftet med studien är att bidra med kunskap om 

hur idrottslärare motiverar inledningen och avslutningen av idrottslektioner och vad som 

kommuniceras till eleverna i samband med målkommunikation och feed back inom 
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undervisningens inramning. Resultatet presenteras genom de fyra frågeställningarna som 

kommer agera som rubriker. De fyra frågeställningarna är; ”Hur motiverar läraren sitt sätt att 

hantera inledningen? ”, ”Vad inriktas målkommunikationen mot?”, ”Hur motiverar läraren sitt 

sätt att hantera avslutningen?” och ”Vad inriktas den återkopplande och framåtsyftande 

feedbacken mot?”.	Till varje frågeställning tillkommer tematiseringar utifrån materialet. 	

Hur motiverar läraren sitt sätt att hantera inledningen?  
Nedan följer det material som behandlar hur läraren motiverar hur en inledning ska hanteras. 

Två tematiseringar har identifierats hur lärarna ser på inledningen, ”En möjlighet att 

informera” och ”En möjlighet att dela syfte”. En tredje tematisering behandlar problematiken 

och visar lärarnas ambivalens i sammanhanget, ”Ambivalensen i samband med inledningen”. 

Det empiriska materialet som används kommer från intervjuerna. 

En möjlighet att informera  

Lärarna ser inledningen som en möjlighet att informera vad lektionen ska handla om. 

Lärarens sätt att guida eleven mot ett visst innehåll avspeglar den didaktiska relationen mellan 

lärare, elev och innehåll. Läraren förmedlar ett innehåll till eleverna. Lärarna vill ge eleverna 

en framförhållning för att lättare hänga med på lektionen. Det behöver inte vara detaljerat men 

det centrala ska finnas med. Samtliga lärare vill informera eleverna vad lektionen ska handla 

om. Lärare 1 uttrycker sig, ”En inledning är att man förklarar för eleverna vad själva lektionen 

kommer handla om, man tar upp det som är centralt”. Lärare 2, ”Jag tycker att en inledning 

där bör man berätta vad som ska hända. Det kanske inte behöver vara jättedetaljerat i idrott 

[…] i idrotten är det mer övergripande, ’omen idag ska vi jobba med gymnastik exempel 

kullerbytta’ så de har lite koll”. Lärare 3, ”jag tror det är viktigt idag att man tydliggör vad 

som kommer hända med lektionen”. Citaten ovan visar att samtliga lärare ser inledningen som 

ett tillfälle att informera vad lektionen kommer handla om. Utifrån det teoretiska ramverket 

feed up, vill lärarna lyfta fram någon form av information till eleverna. Lärare 2 motiverar att 

inledningen skapar en trygghet och rutin både för eleverna och lärarna:  

Jag tror att det är viktigt att de ska veta vad som kommer, jag tror de mår bra av lite rutiner att 

samlas likadant i början av lektionen och då är det ett tecken på vi ska köra igång och jag ska ha 

uppmärksamhet och de känner sig trygga i att nu får de reda på lite grann vad som händer och sen 

lite för min egen del också. Jag tycker att de kommer ofta frågar ’vad ska vi göra idag, vad ska vi 

göra idag?’ Det tar vi sen så att alla får reda på samtidigt det är lite för min egen skull också, att 

jag slipper säga allt femton gånger. 
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I citatet framgår det att läraren ser inledningen som en samlingspunkt och en trygghetsrutin 

för eleverna. Eleverna får veta vad som kommer hända och läraren får lättare kontroll över 

klassen. Lärare 2 fortsätter med att hen skulle göra inledningen annorlunda i ett teoretiskt 

ämne:  
Ja i en teoretisk lektion så hade jag nog skrivit upp som en liten dagordning. Jag skriver alltid på 

tavlan innan de kommer in i klassrummet, hur lång lektionen är och vilken kurs […] sen skriver 

jag att det här ska vi gå igenom idag, det kanske är kapitel 15 det handlar om andning och 

cirkulation eller vad det nu kommer vara för någonting och så pratar jag lite om den och beskriver 

den sen kör vi igång. 

Citatet visar på att lärare 2 inleder lektionerna olika beroende på vilket ämne hen har. Det blir 

mer utförligt och systematiskt i ett teoretiskt ämne än vad det blir i idrottsämnet.  

En möjlighet att dela syfte 

Lärarna ser inledningen som en möjlighet att förmedla ett syfte. Genom att belysa ett syfte så 

skapas en mening och eleverna förstår varför de genomför lektionen. VFU:1 berättar vad som 

ska finnas med i en inledning; ”[S]en även att presentera ett syfte, för att få idrotten, för 

många tycker att det är lite på skoj med idrotten. För att försöka få ett syfte för att göra det 

meningsfullt”, VFU:2 fortsätter med; ”vissa elever tror jag behöver veta ’varför behöver jag 

göra det här’, eller vad behöver jag nå för att nå ett bra betyg och då kan det vara bra att veta 

liksom”. Citaten exemplifierar att lärarna vill göra idrotten meningsfull för eleverna. Idrotten 

ska inte bara vara något som är skoj utan det ska finnas med ett lärande, samtidigt kan ett 

syfte hjälpa eleverna att uppfatta kunskapskraven för att sträva efter ett specifikt betyg. 

Utifrån det teoretiska ramverket vill VFU-studenterna att syftet [feed up] ska ske mot något 

meningsskapande med lektionen. Vidare förklarar Lärare 1 att det inte alltid behöver finnas 

med ett syfte under varje lektion:  

Jag tänker på att jag förklara syftet beroende på om det är ett område som de vet vi redan arbetar 

med, att det kommer vara samma under en längre tid då behöver jag inte förklara syfte varje 

lektion egentligen i inledningen.  

I citatet ovan förklarar lärare 1 att man inte behöver upprepa syftet varje lektion utan det 

räcker med att ge dem syftet i början på området som läraren jobbar med.  

Syftet behöver inte alltid vara riktat mot något område eller kunskapskrav. Syftet kan 

vara att testa på en aktivitet eller bara ha kul. Lärare 1 motiverade en lektion med att testa på 

TRX:  
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[M]ed tanke på att jag inte riktigt förklarar syftet med att vi ska göra, asså vad syftet med lektionen 

är.  Utan här går jag in på att vi ska titta på en Powerpoint, fortsätta med en som jag haft innan, och 

så att vi ska köra TRX och inget mer med det […] Syftet va egentligen som sagt egentligen TRX 

[…] bara känna hur det är, med lite övningar och vad det är för träningsform 

Lärare 1 förklarar att syftet var att testa på TRX, hur det känns och vad det var för 

träningsform. Samarbete är ett syfte som ofta förekommer i idrottssammanhang men som inte 

står med i kursplanen. Lärare 2 berättar varför hen har samarbete som syfte: 

Ja det här är en årskurs 1 då tänkte jag att vi ska jobba med så många olika sorters idrotter som 

möjligt och ska få ihop gruppen lite grann så därför valde jag lite udda spel så det blir inte fotboll 

till exempel som någon är jättebra på och någon annan är inte alls intresserad och jag väljer 

mycket samarbetes övningar här i årskurs 1 för vi har hela kursen går över 1:an och 2:an så för att 

få ihop gruppen lite också har jag valt samarbete.  

Citatet ovan förklarar varför lärare 2 väljer att ta med samarbete som syfte. Syftet är till för att 

få ihop gruppen mer samspelt. Syftet måste inte ha koppling till något specifikt, syftet kan 

bara vara att ha roligt: 

Syfte på lektionen kan ha koppling till kunskapskrav och mål och sådant men vissa lektioner 

kanske går ut på att bara ha kul. På början av en termin så kanske man startar med att bara ha roligt 

och lära känna varandra. Då kanske det inte står i kunskapskraven men man förklarar syftet idag 

ska vi jobba med att bli en bättre grupp. VFU:1. 

VFU:1 förklarar att lektionen kan ha syfte mot kunskapskraven och specifika mål men vissa 

lektioner kan bara vara att ha roligt. I samma linje hur lärare 2 motiverar samarbetsövningar 

motiverar VFU:1 att syftet kan vara att få ihop gruppen. De två ovanstående citaten visar på 

att feed up inte enbart måste vara mot något meningsskapande. Lärare 2 och VFU:1 menar på 

att syftet kan vara mot något annat, i detta fall samarbete eller att eleverna ska ha roligt. 

Syftet kan också vara kopplat till kunskapskraven. Lärare 1 berättar, ”Ja, jag tar ju upp 

syftet och kopplar till det området som vi håller på med, fysiska kvaliteter i min livsstil och 

hälsa så att säga”. I citatet lyfter lärare 1 fram syftet och kopplar det till en specifik uppgift 

som eleverna jobbar med.  De vanligaste förekommande kunskapskraven som lärarna 

arbetade med var ”en bredd av aktiviteter” samtidigt som de kollade på ”komplexa rörelser”. 

Lärare 2 svarade så här efter jag frågade vilka mål de jobbade med under två olika lektioner; 

”Nej, det är väl kunskapsmål i det centrala innehållet som handlar om en bredd av aktiviteter 

och hitta komplexa rörelser” och ”Återigen en bredd av aktiviteter och när vi är i övre hallen 

har vi möjlighet att köra den typen av aktiviteter”. I samma linje svarade VFU:1 att, ”Det 

kanske man skulle koppla, och visst de kanske förstår att de ska vi göra, men om man nu ska 
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koppla det till läroplan så kan man väl säga det, det ingår i komplexa rörelser och så där”. De 

tre ovannämnda citaten visar att det vanligaste kunskapskravet var en bredd av aktiviteter med 

fokus på komplexa rörelser. Lärare 1, lärare 2 och VFU:1 lyfter fram att syfte [feed up] som 

är förankrat i läroplanens kunskapskrav. 

Ambivalensen i samband med inledningen 

Samtliga lärare finner en problematik att förmedla ett syfte eller mål. Eleverna tar inte in 

syftet och känner istället en press att prestera för betygets skull. Lärare 3 problematiserar 

förmedlingen av kunskapskraven:  

Vilket gör eleverna bara stänger av, det är bara skitsnack, allt du säger efter det är skitsnack […] 

De hör de där med kunskapskrav och allting pratar de om, han snackar om något kunskapskrav, 

vad skulle vi göra för någonting. Det är ju inte de som är viktigt här just nu, utan det är vad vi ska 

göra här just nu […] Men att tjata om kunskapskrav för eleverna det spyr jag på. För de blir bara 

förbannade och irriterade lyssnar inte vad du säger, alla lärare håller på och ska vara så jäkla 

duktiga med kunskapskrav och alla elever hatar dem. 

Lärare 3 fortsätter att problematisera förmedlingen av kunskapskraven för elever med 

koncentrationssvårigheter:  

Men i det här fallet när du skulle köra en lek med dem då är det knappast kunskapskraven som är 

viktiga. Det hur man ska göra grejorna. De kan bara ta in en typ av information nu för tiden.  Det 

blir mer och mer att de får in information, bara att ta upp telefonen så blir det ny information 

direkt, det blir för mycket information […] om du har en klass med mycket elever med 

koncentrationssvårigheter så ska du bara ta upp liksom tydligt om vad man ska göra […] för 

annars kan det bli att eleverna blir oroliga och känner att de blir bedömda nu och gör bort sig för 

att de inte hänger med så blir de jättestressade dom som vill ha bra betyg helt enkelt, då tar det 

stopp, det slutar med att de springer ut och börjar grina.  

De två ovannämnda citaten förklarar hur lärare 3 problematiserar förmedlingen av 

kunskapskraven i inledningen. Lärare 3 anser att eleverna inte tycker det är viktigt med 

kunskapskraven, utan det viktiga är vad de ska göra här och nu. Eleverna känner sig stressade 

och blir arga med för mycket information. Bedömningen skapar problematik genom stress och 

oro. I samma linje anser lärare 2 att det är problematiskt att lyfta fram specifika kunskapskrav 

för eleverna:  

Jag kan tänka mig att det är delvis ganska svårt att skriva med att idag jobbar vi med 

rörelsekvalitéer, det blir för, jag tror att dem kopplar ihop det med att det ligger någon information 

om en lektion eller så, så tror jag de tänker det mer som en uppgift och de vill veta var och hur 

man bedömer dem.  
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Citatet belyser att läraren tror eleverna tänker annorlunda om läraren lyfter fram kunskapskrav 

till momentet. Eleverna känner en press och fokuserar bara på uppgiften.  

Lärare 1 och lärare 2 tror inte syftet är införstådd för eleverna utan de är för upptagna 

med aktiviteten. Lärare 1 förklarar:  

[D]e har svår att uppfatta ifall man bara står och pratar för de vill jättegärna komma igång […] 

precis då kopplar de direkt aktiviteten så, jag tror att de kan kopplas ifrån att de tänker 

kunskapskraven helt enkelt. 

Min förhoppning är att de förstår eftersom jag haft teori med de här kvaliteterna gått igenom dem 

och pratat om de och gjort andra lektioner, men det är min förhoppning, men däremot tror jag inte 

att det går in för dem, helt enkelt. 

Lärare 2 fortsätter med liknande svar efter jag frågat om hen trodde eleverna uppfattade syftet 

med lektionen; ”Ne, de vet dem nog inte, eller de kopplar dem nog inte”, ”[M]en sen tror jag 

när de kommer till spel sen att de tappar det lite de skulle bli mer påminda om det […] men 

det tror jag att de glömmer efter hand i spelet om man inte påminner hela tiden”; och 

Ja, vi har pratat om kunskapskraven, de har ju sett den, sen vet jag inte hur mycket de snappar upp, 

de är ofta tycker jag att när de jobbar med teoretiska övningar kommer de på att de finns en 

kursplan med betyggrejer i idrott också. Men den blir inte lika tydlig på det viset som när man 

jobbar i andra ämnen till exempel […] utan här blir det mer att man kör den här bredden man 

lägger inte ut någon kursplan direkt så de kan återkoppla till, men jag tror inte de går in och tittar 

om det inte ligger någon uppgift till den. 

Citaten från lärare 1 och 2 belyser en problematik att lärarna inte tror syftet fastnar för 

eleverna. Eleverna är för upptagna med aktiviteten och glömmer bort kunskapskraven eller 

syftet. Lärarna hamnar i en ambivalens och vill att eleverna ska tänka mer på syftet och 

kunskapsmålen men samtidigt tror de inte att de gör det. Utifrån det teoretiska ramverket 

[feed up] sker det sker en didaktisk utmaning att guida eleverna mot ett visst praktiskt innehåll 

och stipulerade kunskapskrav på samma gång. Det verkar finnas en skillnad mellan teoretiska- 

och praktiska uppgifter. Lärarna tror att eleverna kopplar teoretiska uppgifter mer till 

kunskapskraven än praktiska lektioner.  

Vad inriktas målkommunikation mot? 
Nedan följer det material som behandlar vad för målkommunikation läraren tar upp i samband 

med inledning. Det framkom tre tematiseringar vad lärarna förmedlade, ”Innehållet”, ”Regler 

och instruktioner” och ”Syfte”. Frågeställningen utgår från Hatties och Timperleys (2007) 

begrepp feed up. Det empiriska materialet som används kommer från observationerna.   



23	
	

Innehållet 

Samtliga lärare riktar [feed up] målkommunikation mot att presentera ett innehåll. Det är en 

kort presentation om vad lektionen kommer innehålla, ibland bara en mening. Lärare 1 

presenterade innehållet på följande sätt under hens tre lektioner; ”[I]dag kommer vi köra en 

hel teorilektion med lite inslag av praktiskt helt enkelt”, ”Idag ska vi köra boxercise” och 

”[D]agens lektion kommer ha en liten kort, det sista av powerpointen som vi gick igenom av 

kroppsideal och normer […] sen kommer vi göra TRX”. Lärare 2 hade liknande 

presentationer av innehållet och uttryckte sig; ”Ja, idag då, ska vi köra små bollspel kanske 

sådana man inte riktigt har provat på förut”, ”Idag ska vi köra lite gymnastik är tanken, lite så 

här grundövningar, lära känna kroppen lite grann” och ”Hörrni, idag är tanken att ni ska 

hoppa lite trampett”. Fortsättningsvis så presenterar även VFU:1 och VFU:2 innehållet för 

eleverna. VFU:1 presenterade sina lektioner enligt följande; ”Yes, idag tänker vi leka lite, 

med bollar och fokusera lite på kommunikation och taktik i ett lekformat så vi tänkte börja 

spela doppboll” och ”idag ska vi köra början till gymnastik tänkte jag, så lite 

koordinationsträning, där händer och fötter ska fungera samtidigt”. Slutligen i samma linje 

med ovanstående så presenterar även VFU:2 ett innehåll för eleverna: ”Nej, idag ska vi ha 

motionsgymnastik, så det är både kondition, det kommer vara lite dans, det kommer vara 

styrka, och lite smidighet också”.  

Samtliga ovannämnda citat presenterar ett innehåll för eleverna. Utifrån det teoretiska 

ramverket [feed up] blir målkommunikationen mot ett specifikt innehåll. Innehållet 

presenteras som ”ett görande”. Om det finns med något lärande så presenteras det genom 

aktiviteten, ”aktiviteten ger lärandet” och inte tvärtom ”lärandet genom aktiviteten”. 

Regler och instruktioner 

Samtliga lärare presenterar någon form av instruktioner eller regler i samband med 

inledningen, ett förklarande hur lektionen kommer gå till. Instruktionerna kan vara korta med 

några få meningar eller mer detaljerade med vad som kommer hända under lektionen. Lärare 

1 presenterar hur lektion ett kommer gå till enligt följande:  

[J]ag kommer börja gå igenom en power point här som handlar om kroppsideal och normer sen 

kommer ni i grupper som jag delar in er i kommer sitta och diskutera olika bilder som finns som 

jag skrivit ut, sitta i små grupper, sen kommer vi samlas igen och gå igenom de här olika bilderna, 

ni får berätta de ni diskuterat om eller tankar vad ni tycker […] Och så avslutar vi med en liten 

grej, ni ska tejpa upp en lapp på ryggarna sen ska ni gå runt och skriva bra saker om varandra. 
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I citatet berättar lärare 1 vad lektionen kommer innehålla och hur den kommer gå till. Hur 

detaljerat lärarna väljer att instruera är olika. Följande två citat visar två olika 

instruktionsgenomgångar av två olika lektioner med lärare 2: 

[V]i kommer köra en variant längst bort som påminner lite grann om handboll där det kommer 

vara stäppbräder också kommer det vara koner på, och grejen är att få ner konerna, man får poäng 

när man tar ner de här konerna och sätter tillbaks dem när man slagit ner dem, sen räknar man 

poäng, man kan kalla det konboll säkert. Här i mitten kommer vi ha en variant av plintfotboll men 

vi kommer använda en form av volleyboll, målvakterna står uppe på plintarna, man fångar eller 

gör mål genom att […] studsa bollen, den måste studsa i golvet också ska den som står på plinten 

fånga bollen i en kon, längst ner här […] längst ner här kommer vi något som jag kallar i alla fall 

för topsboll det ser ut som stora topsar tycker jag, och så är det lite som innebandy lite större boll 

och så kommer vi använda innebandymålen. Så det kommer vara små lag, det kommer bli full fart, 

tänk samarbete i största möjliga utsträckning. Vi kommer börja plocka fram lite innan vi värma 

upp och kör igång, längst ner här finns det lite innebandysarg, så vi ska dela av salen så den blir i 

tre delar, så det hjälps vi åt med snabbt sen samlas vi här igen. 

Eller en kortare instruktionsgenomgång: 

Vi ska hämta de här små mattorna, som är rödblå och en långmatta, sen ska vi lägga ut de så här så 

vi har fyra-fem stycken så vi har två mattor, så ställer man sig efter dem så man kan jobba på, 

långmattorna blir lite extra men det kommer gå alldeles utmärkt, så vi använder alla mattor som 

finns där inne. 

De två följande citaten visar på att instruktionerna kan både vara detaljerade eller korta. Det 

första citatet belyser mer regler och hur exakt det kommer gå till. Det andra citatet fokuserar 

mer på vad som ska plockas fram, en förberedelse inför lektionen. Citaten illustrerar att feed 

up riktas mot någon form av regler och instruktioner. VFU:1 och VFU:2 ger liknande 

instruktioner som lärare 2: 

Regler då? Vi kommer göra så här vi kommer ställa upp två bänkar på varsin sida […] Ställer upp 

bänkar på varsin sida, för att göra poäng så ska man passa en lagkompis som står uppe på bänken 

och doppar där uppe […] Som sagt man doppar för att passa iväg bollen, doppar man inte går 

bollen över till motståndarlaget, man får inte gå med bollen och det är bara anfallande laget som 

får stå på bänken […] Vi ska börja värma upp, det ska vi göra med kullek, det går ut på att det är 

två som jagar, blir man tagen ska man ställa sig bredbent, för att bli fri så måste en kompis krypa 

under benen, och man kan inte bli tagen när man kryper under. VFU:1 

[V]i kommer köra i en halvtimme, så passet är en halvtimme långt ungefär i mitten kommer vi 

köra en vattenpaus, och då får ni springa ut och dricka vatten och sen komma tillbaka så kör vi 

sista delen, och det är bara att följa mig helt enkelt […] bra, innan vi sätter igång så kommer jag gå 

igenom några steg i början som kommer komma lite på olika ställen under passets gång, så att ni 
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har lite koll på vad som händer så ni inte känner är helt lost, så vi kan ställa oss upp emot spegeln. 

VFU:2 

De två ovanstående citaten visar att VFU-studenterna instruerar om regler och hur lektionen 

kommer gå till. Utifrån det teoretiska ramverket [feed up] riktas målkommunikationen mot 

någon form av instruktioner eller regler inför lektionen. Instruktionerna kan vara detaljerade 

eller kortfattade. Det behöver inte vara specifika regler mot en aktivitet, utan även 

instruktioner om hur eleverna ska plocka fram material eller hur varje moment av lektionen 

kommer gå till. 

Syfte 

Syftet med lektionen framkom inte alltid. När det framkom ett syfte var det främst kopplat 

mot någon form av träning, syftet blir ett görande. Det som skiljer sig från de andra två 

tematiseringarna är att lärarna nämner ordet syfte eller har ett mål med lektionen istället för 

endast presentera ett innehåll. Lärare 1 förklarade syftet under hens andra lektion enligt 

följande: 

Hörni, syftet med [Boxercise] det är att vi ska träna på konditionen, rör på sig, hoppa, rörlighet, 

röra sig fram och tillbaks, lite form av styrka när vi står och slår […] Det är lite delar av de här 

kvaliteterna som vi kommer jobba med idag, helt enkelt. 

I citatet ovan lyfter lärare 1 ett syfte kopplat till några av träningskvaliteterna. Syftet belyser 

inget specifikt mål utan ett tränande av olika kvaliteter. Utifrån det teoretiska ramverket blir 

feed up mot ett syfte. Syftet i sig blir ett görande och inte ett lärande. VFU:1 och VFU:2 

exemplifierar liknande syften i deras lektioner; ”[I]dag ska vi köra början till gymnastik tänkte 

jag, så lite koordinationsträning, där händer och fötter ska fungera samtidigt” VFU:1, och 

”[I]dag ska vi ha motionsgymnastik, så det är både kondition, det kommer vara lite dans, det 

kommer vara styrka, och lite smidighet också […] syftet med dagens lektion att ni ska testa på 

ett pass, komplexa rörelser, koordination och vi får in allting i det här passet” VFU:2. Lärarna 

berättar inte hur syftet ska uppnås utan nämner att syftet är kopplat till ett görande av en viss 

träningsform. 

Det framkom också syften som inte tar stöd från läroplanen. Samarbete genom lekar är 

ett sådant exempel som förekom under två lektioner med VFU:1 och lärare 2. De förklarade 

syftet med samarbete på följande vis; ”Yes, idag tänker vi leka lite, med bollar och fokusera 

lite på kommunikation och taktik i ett lekformat så vi tänkte börja spela doppboll” VFU:1, 

och ”idag kommer det vara fokus på samarbete […] Så det kommer vara små lag, det kommer 

bli full fart, tänk samarbete i största möjliga utsträckning” lärare 2. De två citaten belyser att 
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lärarna inte alltid använder ett syfte med stöd från läroplanen utan istället förekommer det 

ämnestraditionella syften, som exempelvis samarbete.  

Utifrån det teoretiska ramverket sker målkommunikationen [Feed up] mot ett syfte. 

Syftet behöver inte nödvändigtvis vara kopplat till läroplanen utan kan vara 

ämnestraditionella syften som samarbete. Under de flesta lektionerna framkom det inget syfte 

utan det var aktiviteten som var i fokus.  De tre första citaten från lärare 1, VFU:1 och VFU:2 

belyser ett syfte av en aktivitet, syftet ska uppnås genom aktiviteten. 

Hur motiverar läraren sitt sätt att hantera avslutningen? 
Nedan följer det material som behandlar hur läraren motiverar att en avslutning ska hanteras. 

Det framkom två tematiseringar hur lärarna såg på avslutningen, ”En möjlighet till reflektion” 

och ”En möjlighet att ge framåtblickande information”. En tredje tematisering behandlar 

problematiken och visar lärarnas ambivalens i sammanhanget, ”Ambivalensen i samband med 

avslutningen”. Det empiriska materialet som används kommer från intervjuerna. 

En möjlighet till reflektion 

Samtliga lärare ser avslutningen som möjlighet att få reflektera med eleverna. Det behöver 

inte vara en reflektion mot ett lärande utan kan vara en enkel reflektion om hur eleverna har 

utfört aktiviteten. Lärare 2 förklarar reflektionen enligt följande:  

[I]bland så reflekterar vi inte så mycket utan bara samlar ihop oss och så lite kort om det här gjorde 

vi bra eller det här vill jag att ni ska tänka på framöver, ibland får de mer feedback och ibland lite 

kanske, det är beroende på vad man har gjort för någonting. Jag kan tycka att det är viktigt att 

avsluta och märker att det är slut på lektionen att man samlar alla och har sett alla. 

Citatet belyser att reflektionen kan se annorlunda ut och ibland ges feedback om hur eleverna 

genomförde aktiviteten men ibland en enkel återkoppling mot hur eleverna utförde 

aktiviteten. Utifrån begreppet feed back så ser läraren en möjlighet att få återkoppla innehållet 

med eleverna. Lärare 2 ser också reflektionen som ett slut av lektionen. Efter visat upp ett av 

observationstillfällena för hur lärare 2 avslutade en lektion så trodde hen att eleverna 

uppfattade reflektionen enligt följande: 

Jag tror de uppfattade det mer som lite feedback på vad de har gjort, hur de har jobbat lite grann, 

och vad som har hänt och hur man känner sig, om jag är nöjd med deras insats så, de sa ju inte så 

mycket om sin egen reflektion egentligen. 

I citatet förklarar lärare 2 att reflektionen behandlade hur eleverna uppfattade lektionen, vad 

de har gjort och hur den gick till. Vad eleverna tyckte om lektionen visade sig vara en viktig 
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del av reflektionen. VFU:2 motiverar avslutningen enligt följande: ”Sen lite vad eleverna 

tyckte om lektionen och sen om de har gjort det bra, så ge dem lite cred. Det är ganska mycket 

idag att man glömmer bort att ge positiv feedback till eleverna”. VFU:2 menar att reflektionen 

ska innehålla vad eleverna tyckte om lektionen, deras åsikter om lektionen är av betydelse. 

VFU:2 fortsätter att positiv feedback är något som bör användas oftare i samband med 

avslutning. I liknande resonemang menar VFU:1 att betydelsen av vad eleverna tyckte om 

lektionen är av intresse: ”Och så är det för mig liksom är aktiviteten, vad tycker eleverna om 

den, skulle alla elever sitta och säga det här är skittråkig, då kanske man får hitta något 

annat”. Citatet visar att elevernas åsikt om lektionen av betydelse, elevernas intresse styr 

materialet. Reflektion behöver inte endast vara mot genomförandet av lektionen, den kan 

också vara mot ett lärande. VFU:2 motiverar reflektionen om syftet: 

Men kanske reflektera lite över om man pratar om syfte, och kopplas tillbaka till de och se om man 

har uppnått det […] jag tror att det är ganska viktigt att koppla till inledningen också, så man får 

ett avslut om man börjat prata om syfte.  

VFU:1 motiverar reflektionen till ett lärande på liknande sätt: 

[Ä]ven få eleverna att tänka till, man kan ju ha ett syfte själv med lektionen att det är här kommer 

leda till det här, man kanske ska tänka det till eleverna också, vad gjorde vi idag och varför? 

De två ovanstående citaten belyser att VFU:1 och VFU:2 vill få eleverna att tänka till kring 

syftet med lektionen och varför de gör just det momentet. VFU:2 anser också att det är viktigt 

att koppla tillbaka till inledningen för att knyta an hela lektionen. VFU:1 menar att lärarens 

syfte inte alltid framkommer till eleverna utan stannar i huvudet. De två ovanstående citatet 

visar att läraren vill att det sker en [feed back] mot ett lärande. Eleverna förväntas reflektera 

över vad de har gjort och varför. I samma linje menar lärare 3 att reflektionen i avslutningen 

är ett tillfälle att låta eleverna få reflektera över vad de har gjort och varför de gjorde just det:  

[D]et är ju helt rätt det är ju tydliggöra vad det handlar om, och de är för att eleverna ska tänka att 

de har ju faktiskt gjort något idag för annars har man inte med det automatiskt att träna 

rörelseglädje, eller träna koordination det har jag ingen aning om […] men tydliggör man de i 

slutet av lektionen så vi har faktiskt gjort det här och det här, just det, det har vi gjort. Sen så 

behöver man få med det här kunskapskravet också.  

I citatet ovan belyser lärare 3 att reflektionen kan medföra en fördjupad förståelse för 

eleverna. Avslutningen blir en möjlighet att få till förståelsen varför eleverna genomför 

lektionen samtidigt som det blir ett tillfälle för eleverna att tänka till. Utifrån den didaktiska 

triangeln så sker det en didaktisk relation hur läraren vill återkoppla innehållet till eleverna. 
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Utifrån det teoretiska ramverket vill lärarna att det ska ske en [feed back] mot elevernas 

genomförande av lektionen samt mot någon form av lärande.  

En möjlighet att ge framåtblickande information 

Samtliga lärare ser avslutningen som en möjlighet att ge eleverna framåtblickande 

information om nästkommande lektioner. Här sker det en didaktiskt relationen där läraren 

förmedlar ett innehåll till eleverna. Resultatet visar att lärarna vill att eleverna ska vara 

informerade om de måste ha med sig speciella kläder eller om det har skett byte av idrottshall. 

Lärare 1 berättar att hen lägger extra vikt om det är bad: 

Just simning vill jag berätta, för det måste ändå eleverna få veta att nu ska vi simma med tanke på 

om vi säger kläder att de ska ha med simkläder, men också att som sagt om någon tycker det är 

jobbigt så vill jag veta det i tid innan så att jag kan se hur jag kan göra situationen. 

I citatet ovan lyfter lärare 1 extra vikt när det gäller att informera om simningen då hen anser 

att det kan vara ett känsligt moment samt att det krävs extra information med byte av hall och 

speciella kläder. Lärare 1 fortsätter med att eleverna ständigt frågar vad som kommer ske 

under nästa lektion, ”De ställer frågan som sagt, om vi kommer köra skidor eller längdskidor 

eller skidskor så jag tänkte ta den och svara på den frågan direkt liksom”. I samma linje menar 

lärare 2 att det bli viktigt att ge eleverna en framåtblickande information:  

[S]en så preppar jag dem inför nästa vecka. Jag har ju dem här i naturkunskap också så jag börjar 

så det blir lite frågor kring det då […] Dels för att vi är i olika hallar, så tycker jag att det är viktigt 

att vi ska vara någonstans […] så jag tycker att det är bra att de får den informationen redan där. Så 

behöver jag inte skicka ut informationen på läroplattformen, så det är väl lite därför. Jag försöker 

ge dem också att inför vad vi ska göra nästa lektion så de vet lite grann […] så behöver de inte har 

med sådana grejer, just för att förbereda dem. 

Citatet belyser vikten av att få informera eleverna om vad som ska hända nästa gång och var 

de ska vara någonstans. Lärarna vill att eleverna ska vara så förberedda som möjligt till nästa 

lektion. Utifrån det teoretiska ramverket [feed forward] vill lärarna ge eleverna 

framåtblickande information om vad som kommer hända nästa lektion. Lärare 3 menar att 

informationsflödet till eleverna är betydelsefull, ”Vad som händer måste de få veta hela tiden. 

Informationsflöde är viktigt just nu”. Samtliga lärare vill ge information om nästa lektion i 

form vad som kommer hända, lärarna ser avslutningen som en möjlighet att ge eleverna 

framåtblickande information. 
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Ambivalensen i samband med avslutningen 

Samtliga lärare anser att det finns svårigheter med reflektionen. Det vanligaste förekommande 

var att lärarna ville få eleverna att diskutera mer och problematiken att ställa bra 

diskussionsfrågor. Lärare 2 förklarar problematiken enligt följande: 

Man skulle vilja ha igång dem mer att diskutera och man kanske samlas innan och liksom vad 

tycker ni, att diskuterat mer, nu i grupp så dyker det inte upp så mycket saker, sen så tycker jag 

ändå att jag säger att det här tycker jag är bra och så det vet lite vad jag tittar på […] men kanske 

att man skulle driva på lite mer frågor kanske, kring vad de tycker samarbete är för något, gärna 

hur dem tänkte på, att de samarbetade på något speciellt sätt, om de har fått diskuterat i 

smågrupper, man kanske skulle ställa någon fråga på något annat sätt, och inte ställa en ja/nej 

fråga för då blir det lite, för att ställa en fråga som de blir tvungna att svara på något annat sätt, 

kanske vad är samarbete? Eller kan ni ge ett exempel på när ni gjorde något bra samarbete 

exempel […] vad kan det finnas för syfte, eller vad kan det finnas för mening att ni ska jobba 

tillsammans, ställa andra typer av frågor. 

I citatet ovan lyfter lärare 2 fram en problematik att det är svårt att få eleverna att diskutera 

och använda bra diskussionsfrågor. Lärare 1 anser att problematiken ligger i att det tar tid att 

reflektera: 

[J]ag vill gärna höra med eleverna vad de har lärt sig, skulle jag vilja, men det händer inte så ofta 

än så länge […] För att det är svårt att få till tycker jag, för man vill gärna, det kan bli tajt med tid 

ofta för mig har det varit under längre period nu då, då jag vill gärna få ut det mesta av lektionen 

då blir det tajt med avslutning, och då hinner jag inte gå igenom och ställa frågor exempelvis. 

Lärare 1 menar att det är en tidsaspekt, läraren vill använda hela lektionen till innehållet och 

reflektionen hamnar i skymundan. I samma linje menar också lärare 2 att det finns en 

tidsaspekt som hindrar reflektionen i slutet av lektionen:  

[S]en så är det väldigt olika ibland är dem så har man avslutat lite kort tid innan så man har inte tid 

att säga så mycket, då kan det kännas som att man säger hejdå och släpper iväg dem och så hade 

man egentligen tänkt säga någonting men det blir inget bra, för att tiden, det tog längre tid att 

plocka undan eller att de skulle hinna avsluta sin match innan man plocka ihop och avslutas så 

ibland blir de på bekostnad av sådana grejer. 

Citatet visar på problematiken med att tiden inte räcker till för en reflektion i avslutningen av 

lektionen. Tiden ges till innehållet, görandet, men inte till reflektionen om varför man utför 

aktiviteten. Det är inte bara tiden och ställa korrekta frågor som är en problematik för lärarna, 

VFU:2 menar också på att det är problematiskt att samla eleverna: 
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[O]ftast fungerar det bra, det är också beroende på klass, är det en väldigt rörig och stark klass är 

det svårt att samla dem, eller är det en klass som är väldigt nu slutar vi snart och man försöker få 

en diskussion eller en kort reflektion så är det väldigt svårt att få det, för det blir ett kort svar för de 

vill gå och sluta.  

I citatet belyser VFU:2 att det finns ett bekymmer med att samla ihop eleverna och få dem att 

lyssna, eleverna vill gå efter aktiviteten är slut. VFU:1 belyser en tendens att reflektera för 

mycket mot aktiviteten: 

[M]en som nu när vi hade gymnastik och koordinationsövningar, så kanske man nämner det 

ganska snabbt i början att idag ska vi köra lite koordinationsövningar och sen i slutet så säger man, 

ja, vad tyckte ni? Liksom inte vad har vi tränat på att man utvecklar det mer? 

VFU:1 anser att hen vill ha mer reflektion mot ett lärande men i själva verket blir det mot 

aktiviteten. Utifrån det teoretiska ramverket [feed back] finns det en didaktisk utmaning att 

återkoppla mot ett lärande. Lärarna strävar efter en bättre reflektion men problematiken gör 

att det blir svårt att uppnå. 

Vad inriktas den återkopplande och framåtsyftande feedbacken mot? 
Nedan följer det material som behandlar vad för återkopplande och framåtsyftande feedback 

som läraren tar upp i samband med avslutningen. Det framkom tre tematiseringar vad lärarna 

förmedlade mot, ”Aktiviteten”, ”Lärandet” och ”Innehållet i nästa lektion”. Frågeställningen 

utgår från Hatties och Timperleys (2007) begrepp feed back och feed forward. Det empiriska 

materialet som används kommer från observationerna.   

Aktiviteten 

Ett vanligt återkopplande var mot den genomförda aktiviteten. Samtliga lärare ställde öppna 

frågor och frågade om elevernas uppfattning av lektionen. Lärare 1 avslutade en reflektion 

enligt följande, ”Hörrni, bra jobbat idag, hur var det där? Var det kul?”. På liknande sätt 

återkopplar både lärare 2 och VFU:1 lektionerna mot aktiviteten, lärare 2 återkopplade enligt 

följande ”Vad tyckte ni om det här?” och ”Några spontana tankar om idag?”. VFU:1 visar på 

samma återkoppling, ”Yes, bra jobbat, vad tyckte ni? Om lektion? Om mig?”. Frågorna blir 

öppna och fokuserar på vad eleverna tyckte om aktiviteten, deras åsikt blir viktig. I samma 

linje frågar VFU:2 om hur eleverna upplevde lektionen samt vill ha feedback om hur 

lektionen gick till och om den kan förbättras: 

[V]ad tyckte ni om lektionen? […] vad tyckte ni om upplägget då? Vissa låtar som var mer 

konditionskrävande och vissa var lite mindre, var det bra ordning på dem? Eller tyckte ni att ni 

skulle byta plats på några? Eller skulle det vara mer av det ena och mindre av det andra? 
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VFU:2 lyfter fram det som samtliga föregående citatet också lyfter fram, lärarnas intresse av 

hur eleverna upplevde lektionen. Sen utvecklar VFU:2 och vill veta elevernas åsikt om det går 

att förbättra aktiviteten. Utifrån det teoretiska ramverket [feed back] riktas återkopplingen mot 

hur eleverna upplevde lektionen. Återkopplingen sker inte alltid med öppna frågor riktat mot 

eleverna, ibland återkopplar läraren utan att involvera eleverna. Lärare 1 återkopplade en av 

lektionerna enligt följande:  

Avslutningsvis då, det här var mer test bara känna på att köra med TRX, det är svåra övningar, de 

är väldigt krävande att göra så att säga. Det är väldigt bra träningsform att göra, därför vill jag att 

ni ska testa sen så kanske vi kan göra ett helt pass med det. 

I citatet reflekterar läraren själv över lektionen och bjuder inte in eleverna. I samma linje 

reflekterar även lärare 2: 

Sicka snygga pyramider ni fick till, vilket bra liksom samarbete, man tog tag och gjorde de här 

pyramiderna så man kan ha olika roller, om man kan vara med lite grann eller vara med 

jättemycket det spelar ingen roll bara att man samarbetar tillsammans i gruppen […] Jag tyckte att 

ni gjorde det här bra, gymnastik är en sådan där grej som man måste nöta och pröva och inte ge 

upp, ni har säkert känningar i kroppen för att ni inte har gjort sådana rörelser förut, men det är 

ingen fara, superbra jobbat så ses vi här nästa vecka, tack för idag.  

Lärare 2 reflekterade liknande under en annan lektion:  

Men bra kört, precis som vi pratade om sist med gymnastik gäller det att utmana sig själv 

jättemånga som utmanade sig själv här där jag stod liksom där man tänkte att det där kommer jag 

aldrig våga men sen så provar man och så går det bra. Det är superviktigt och jättekul att se att ni 

vågar utmana er själva, superbra jobbat idag, vi synes imorgon några stycken, ha det bra! 

De två ovanstående citaten belyser lärarens reflektion av lektionen istället för att fråga om 

elevernas åsikt. Det är ofta i form av beröm i början följt av reflektion av vad som har hänt 

sedan lite feedback kring aktiviteten. 

Utifrån det teoretiska ramverket [feed back] så återkopplas reflektionen mot aktiviteten. 

Det är innehållet som hamnar i fokus. Det kan antingen vara en öppen återkoppling för att se 

hur eleverna upplevde aktiviteten eller läraren som reflekterar och ger en gemensam feedback 

mot aktiviteten.  

Lärandet 

Det fanns en svag återkoppling till ett lärande. Återkopplingen är främst mot att bekräfta 

syftet med lektionen samt öppna frågor vad eleverna har lärt sig av lektionen. Lärare 1 

avslutade en lektion med följande följdfrågor:  
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Syftet var ju att komma upp i puls, kände ni det? fick ni någon puls? […] När under passet tror ni 

att ni hade mest puls? […] Den sista? Varför tror ni att det var så då? […] Ni sprang ja, mer? […] 

Burpees, kommer ni ihåg det var styrka, vad är det för något? […] Uthållighetsstyrka bra […] [v]i 

jobbar hela tiden med de här olika så det är bra att ni kommer ihåg de så ni kan skriva dem i 

arbetet sen. 

Ovanstående citat visar hur lärare 1 ställer följdfrågor för att återkoppla vad eleverna har 

tränat på under lektionen. Läraren återkopplar till syftet som i detta fall är en träningsform av 

kondition och styrka. Lärare 1 använde specifika frågor riktat mot syftet med lektionen, 

VFU:1 hade istället öppna frågor i hens avslutningar, ”[J]ättebra, nemen har ni lärt er något? 

Gav lekarna någonting? Eller var det bara kul?”. VFU:1 utgick från att eleverna inte visste 

vad de hade lärt sig och ville istället få eleverna att tänka själva vad lektion gav för något. 

Lärare 3 ställer liknande reflektionsfrågor: 

[V]ad gav det här för någonting? […] Vad tränade ni på? Vad var det ni utvecklade? [En elev 

svarar gymnastik] precis, om vi tittar på betygskriterierna vi kar kikat på det lite kort, det är ett 

stort kriterium rörelsekvalitéer kallas det, att ha koll på kroppen och det var verkligen vad ni 

jobbade med idag, kroppskontroll, och massa gamla handbollsövningar som att inte vricka 

fötterna, för att få mer stabilitet som ni gjorde i början. 

Citatet visar att läraren återkopplar till ett lärande till kunskapskraven. Läraren belyser att det 

var ett lärande som skedde men inte hur det skedde. Läraren berättar att eleverna utförde 

gymnastik och det är kopplat till rörelsekvalitéer. Ibland framkom det betydligt kortare 

reflektioner mot syftet av lektionen. Lärare 2 återkopplade en av lektionerna enligt följande, 

”Vad var syftet? [Elev svarar samarbete] Ja, tyckte ni att ni gjorde det? [Ja]. Här frågar läraren 

öppet vad syftet med lektion var samt om de uppfyllde syftet. Det framgår inte hur eller varför 

eleverna uppfyllde syftet. Det blir mer som en checklista att det fanns med ett syfte och 

eleverna visste om det. 

Utifrån det teoretiska ramverket [feed back] finns det en svag återkoppling till ett 

lärande. Lärandet är främst mot en bekräftelse av syftet, det blir en öppen fråga om vad syftet 

var för något, inte vad syftet innebär. 

Innehållet i nästa lektion 

Samtliga lärare väljer att informera om vad som kommer hända under nästa lektion. Det 

behöver inte vara djupgående utan en kort beskrivning om vad lektionen kommer innefatta 

samt var eleverna ska befinna sig. Lärare 1 gav eleverna följande framåtblickande feedback 

under de tre lektionerna som observerades; ”På fredag kommer vi vara där uppe troligtvis och 

köra TRX”, ”Nästa vecka kommer vi simma på fredag, på onsdag får vi se, ni ska vara 
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ombytta” och ”[D]et [har] kommit frågor om skidor, skridskor och så, jag kan inte lova något, 

men jag gillar att göra det”. På liknande sätt ger lärare 2 sina elever framåtblickande 

information mot nästa lektion; ”Nästa vecka är vi också här, nej, nästa vecka ska ni ha juridik, 

visst var det så? Nästa vecka igen kommer vi vara i övre hallen, så ni vet var vi ska vara 

någonstans”, ”[N]ästa vecka är vi också här, då är tanken att vi ska hoppa lite trampett, det 

kommer vi göra i halvklass ungefär, ni andra kommer få ett litet uppdrag eller vad man säger 

undertiden, för jag måste vara vid trampetten och passa och lite så där” och ”Nästa vecka är vi 

nere i stora hallen, så ni vet”. De ovannämnda citaten belyser att lärarna ger eleverna 

information om vad som kommer hända nästa idrottstillfälle. Antingen är det vad de kommer 

att göra eller var de kommer att befinna sig. Informationen är aktivitetsbaserad, lärarna 

berättar vilken aktivitet de kommer utföra, inte vilket lärande eller kunskapsmål som står på 

agendan. Lärarna väljer också informera om eventuella administrativa upplysningar som 

angår skolan. Lärare 3 informerar om förändringar på grund av öppet hus: 

[N]ästa vecka så är det öppet hus på torsdag och går som vanligt på fredag, är det tänkt så? […] Då 

utgår jag att vi kör nästa vecka en lektion ändå, händer det något annat så hör jag av mig på 

måndag i så fall. 

Citatet lyfter fram att läraren informerar eleverna om vad som händer på skolan samt att nästa 

lektion inte är inställd.  

Utifrån det teoretiska ramverket [feed forward] så riktas den framåtriktade feedbacken 

mot vad som kommer hända nästa lektion och var eleverna ska befinna sig. Det är fokus mot 

aktiviteten, ”nästa vecka kommer vi köra x”. Det blir ingen fråga om den enskilde elevens 

nästa steg i lärandet, utan mer kollektiv framförhållning för att verksamheten ska fungera. 

Sammanfattning av resultatet 
Resultatet utgick från två olika utgångspunkter, den ena delen behandlade hur läraren 

motiverade och tänkte kring inledning och avslutning medan den andra delen behandlade vad 

som faktiskt förmedlades.  

Lärarna motiverade inledningen som en didaktisk möjlighet att informera eleverna om 

lektionens innehåll, vad som kommer hända och hur det kommer gå till. Lärarna såg också 

inledningen som en didaktisk möjlighet att lyfta fram ett syfte och göra lektionen 

meningsskapande för eleverna. Den didaktiska relationen mellan lärare, elev och innehåll blev 

explicit hur lärarna ville bruka inledningen. Samtliga lärare var överens att det fanns en 

didaktisk problematik kring inledningen. Lärarna trodde inte att eleverna alltid förstod syftet 

med lektionen samt förtydligande av kunskapskraven kunde skapa stress bland eleverna. 
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Utifrån observationerna och det teoretiska ramverket feed up så framkom det att 

inledningen inriktades mot att lärarna presenterade innehållet. Innehållet som presenterades 

var en aktivitet och lärandet förväntas ske genom aktiviteten. I samband med innehållet 

presenterades också instruktioner och regler mot aktiviteten. De kunde antingen vara korta 

eller detaljerade. Syftet med lektionen framkom inte alltid. När syftet framkom var det främst 

kopplat mot någon form av träning, syftet blev ett görande. Syftet hade inte alltid koppling till 

läroplanen utan det kunde förekomma ämnestraditionella syften så som ”samarbete”.  

Lärarna motiverade avslutningen som en didaktisk möjlighet att få reflektera med 

eleverna. Reflektionen kunde vara mot hur eleverna upplevde och utförde lektionen men även 

mot ett lärande. Den didaktiska relationen mellan lärare, elev och innehåll blev tydlig genom 

hur lärarna ville bruka avslutningen. Samtliga lärare såg också avslutningen som en möjlighet 

att ge framåtblickande information om vad som kommer hända nästkommande lektioner. 

Lärarna ville att eleverna skulle vara väl informerade om de skulle ha med speciella kläder 

eller var de skulle befinna sig. Lärarna var överens att det fanns en problematik kring 

reflektionen, de ville ha mer diskussion men de menade det var svårt att ställa bra 

diskussionsfrågor och få med eleverna. Samtidigt var tidsaspekten ett problem och tiden gavs 

istället till att fullfölja aktiviteten. 

Utifrån observationerna och det teoretiska ramverket feed back och feed forward så 

framkom det att återkopplingen var främst mot aktiviteten. Lärarna ställde antingen öppna 

frågor om hur eleverna uppfattade aktiviteten eller reflekterade själva utan att involvera 

eleverna. Det fanns en svag återkoppling till ett lärande. Återkopplingen var främst mot att 

bekräfta syftet med lektionen, lärarna sa att det var ett lärande som inträffade inte hur det 

förekom. Samtliga lärare informerade också om vad som kommer hända nästa lektion. 

För att illustrera helheten av 

resultatet kommer två modeller att 

redovisas. Modellerna illustrerar 

hur lärarna motiverar hur de vill att 

inledningen och avslutningen ska 

fungera samt hur det fungerar i 

praktiken utifrån vad som 

observerats. Bild 4 belyser hur 

lärarna vill att lektionen ska vara 

uppbyggd. I Inledningen ska ett 
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syfte eller mål tillsammans med information kring hur lektionen ska gå till presenteras. I 

avslutningen ska det ske en återkoppling av syftet eller målet med lektionen samt hur eleverna 

utförde lektionen, deras genomförande. Slutligen ska det ske någon form av information om 

nästa lektion. Bild 5 visar hur lektionen utspelade sig utifrån observationerna. I inledningen 

presenterades innehållet och hur det ska genomföras. Syftet med lektionen hamnar i periferi 

eller kopplas till aktiviteten genom ett görande. I avslutningen återkopplas hur eleverna har 

utfört aktiviteten men syftet och lärandet av lektionen hamnar även här i periferin. Slutligen 

sker det någon form av information av nästkommande lektion. De två modellerna visar hur 

lärarna vill få med ett syfte och lärande i lektionen men hamnar i periferi och lektionen blir 

istället ett görande med fokus på aktiviteten. Inledningen ger information kring regler och hur 

lektionen ska gå till medan avslutningen återkopplar hur eleverna utförde aktiviteten. 

Diskussion  
I följande del diskuteras studiens resultat i förhållande till den tidigare forskningen följt av 

egna reflektioner kring resultatet utifrån det teoretiska ramverket. Därefter diskuteras de valda 

metodologiska tillvägagångsätten och slutligen en redogörelse av studiens kunskapsbidrag 

och slutsats.  

Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen är uppdelad i två delar. Först diskuteras studiens resultat i förhållande 

till den tidigare forskningen, därefter förs en diskussion mot det teoretiska ramverket och dess 

betydelse. 

Resultatet i förhållande till tidigare forskning 

Utifrån Redelius et al. (2015) resultat som belyste att lärarna hade väl definierade 

kunskapsmål innan lektionen började men inte framkom under lektionerna kan en likhet ses 

till mitt eget resultat. Den modell som illustrerades ur mitt resultat, se bild 4 och bild 5, 

belyser samma problematik som Redelius et al. kommer fram till. Lärarna berättar under 

intervjuerna att det ska finnas med ett syfte och lektionerna ska vara meningsskapande för 

eleverna. Likväl när lärarna kommer ut i praktiken så försvinner lärandet och det blir 

aktivitetsbaserat. Under de nio lektionerna som videoobserverades framkom det sällan något 

kunskapskrav, det handlade istället om något syfte som i sin tur behandlade någon form av 

träningsform. Under intervjuerna när jag tillsammans med lärarna tittade på 

videoobservationerna frågade jag vilket syfte eller mål lektionerna hade, de flesta lärarna 

svarade en bredd av aktiviteter eller rörelsekvaliteter. Dessa två begrepp framkom inte under 



36	
	

lektionen till eleverna. Redelius et al. (2015) problematiserar att idrott har historiskt varit ett 

”göra-ämne” vilket samstämmer med mitt resultat att det fortfarande är ett ”göra-ämne”. Både 

Redelius et al. (2015), Tolgfors (2017), Chróinin och Cosgrave (2013) och Gurvitch och Lund 

(2011) forskning lyfter att tydliga mål i början av lektionen skapar ett produktivt lärande 

genom att eleverna förstår syftet och finner mening i aktiviteten. Utifrån mitt resultat 

förmedlas ofta ett syfte i början av lektionen, vilket i sin tur är positivt kopplat till 

forskningen. Problematiken hamnar istället vad syftet är riktat mot. Syftet är inte mot något 

lärande utan mot något görande. Chróinin och Cosgrave (2013) forskning belyser att både 

lärarna och eleverna var positivt inställda till att kunskapsmålen tydliggjordes i 

undervisningen. Min studie visar motsatsen, en av lärarna antog att kunskapsmålen skapar 

stress och press för eleverna och är inte viktigt. 

Hattie och Timperley (2007) har undersökt feedbackens effekt på lärandet. Resultatet 

visade att feedback är effektfullt för elevers lärande, men i olika skalor. Feedback i form av 

beröm visade sig inte effektivt i ett lärande perspektiv. I samma linje lyfter Murtagh (2014) 

och Docheff (2010) fram problematiken kring den deskriptiva feedbacken som blev mer 

kommenterande än kopplad till utvecklandet av lärandet. Elevernas uppfattning av ”ticks”, det 

vill säga kommentarer som ”bra” eller” ”försök igen” sågs som mestadels negativt än positivt 

för motivationen. Hattie och Timperley (2007) menar att ”ticks” inte har någon koppling till 

ett lärande. Mitt resultat visade på att positiv beröm mot hur eleverna utförde aktiviteten var 

vanligt förekommande samt lyftes som positivt av lärarna. Havnes, Smith Dysthe och 

Ludvigsen (2012) forskning visade att lärare tenderar tro att elever tar till sig feedbacken mer 

än vad de egentligen gör. Utifrån studiens resultat så trodde inte lärarna att eleverna tog till sig 

av återkopplingen. Dels för eleverna inte var mottagliga och dels för det är svårt att få till 

diskussionsfrågor på grund av tidsbrist. Anders Jönsson (2007) undersökte elevers 

användning av feedback och problematiserade sin forskning inom fem områden. Ett av 

områdena var att eleverna föredrar specifik, detaljerad och individualiserad feedback. Mitt 

resultat visar motsatsen av vad som ska ges, lärarna ger istället feedback i helgrupp med 

öppna frågor som eleverna själva får svara på. En annan utmaning som Jönsson lyfter fram 

var att feedback blir ofta en envägskommunikation. Läraren ger feedback och eleven följer. 

För att feedbacken ska vara gynnsam ska det ske en dialog mellan läraren och eleven. Även 

den här problematiken går att förankra till mitt resultat. En del lärare tenderar att reflektera 

själva och släpper inte in eleverna i diskussionen. De ger feedback som eleverna inte kan 

svara på. Samtidigt använder vissa lärare en mer öppen diskussion och bjuder in eleverna till 

att svara på feedbacken.  
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. Zia-Ui-Ilsam och Khan (2017) och Websters (2010) forskning fokuserar hur 

kommunikationen och förmedling till eleverna ska gå till. Denna studies resultat behandlar 

inte hur lärarnas undervisningsskicklighet är utan istället vad som förmedlas. Det kan ändå 

vara intressant då resultatet visade att flera av lärarna tyckte det var svårt att förmedla bra 

diskussionsfrågor och fånga upp elevernas intresse för reflektion. Lärarna borde kanske lägga 

mer vikt på sina pedagogiska förmågor för att få med eleverna på ett mer lärorikt sätt.  

Resultatet i förhållande till det teoretiska ramverket 

Utifrån det teoretiska ramverkets didaktiska perspektiv, som inbegriper relationen hur läraren 

guidar eleven mot ämnesinnehållet genom de tre nyckelbegreppen feed up, feed back och feed 

forward kan vi konstatera att lärarna guidar eleverna mot ett visst innehåll. Det är dock inte 

utan problem, lärarna hamnade i en ambivalens i samband med inledningen och avslutningen.  

Användandet av Hattie och Timperleys (2007) feedbackmodell hjälpte mig att öppna upp mitt 

synsätt vad inledningen och avslutning inriktas mot. Resultatet visade att begreppen blev 

selektiva. Feed up riktades antingen mot en presentation av ett innehåll med hur det ska gå till 

eller någon svag form at lärande. Feedback riktades tillbaka mot genomförandet och 

aktiviteten men det fanns även här en svag koppling till någon form av syfte eller lärande. 

Feed forward riktades däremot enbart mot nästa lektions innehåll. Det fanns en koppling 

mellan feed up och feedback, lärarna belyser ett syfte eller information under inledningen som 

sedan återkopplas i avslutningen av lektionen. Vikten hamnade på görandet och aktiviteten 

och inte på syftet eller lärandet av lektionen. 

Metoddiskussion 
Då min ambition var att ta reda på hur inledningen och avslutningen hanterades och 

motiverades så blev valet för studien också av kvalitativ karaktär, jag var intresserad av att 

fördjupa mig inom ett fall. Med tre intervjuer och nio observationer kan inga generella 

slutsatser dras. Under videoobservationerna strävade jag efter att endast rikta filmkameran 

mot läraren vilket fungerade förvånansvärt enkelt åtta av nio lektioner. En av lektionerna var i 

en danssal med speglar åt samtliga håll vilket gjorde det praktiskt omöjligt att inte filma 

eleverna. Filmkameran var fortfarande endast fokuserad på läraren och eleverna blev suddiga. 

På grund av elevernas suddiga bild och fokuseringen på läraren användes materialet ändå. 

Genomförandet av intervjuerna var en process. Det var svårare än vad jag trodde att 

genomföra en bra intervju. Efter första intervjun var jag inte nöjd med svaren jag fick. Jag 

ville jag få ut mer av intervjupersonen, vilket resulterade i en revidering av intervjuguiden. På 

så sätt blev de andra intervjuerna bättre och mer användbara. I efterhand skulle en 
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pilotintervju gjorts. En av intervjuerna blev en fokusintervju med lärare 3, VFU:1 och VFU:2. 

Tanken var först att inte använda VFU-studenterna men i efterhand gav det mig både mer 

material och insyn av hur lärarstudenter tänker kring inledning och avslutning. Hastie och 

Hay (2012) lyfter begreppet credibility för att stärka kvalitén av studien. Credibility innebär 

att det insamlade resultatet stämmer överens med sammanhanget. Hastie och Hay menar att 

det finns en del fallgropar inom begreppet. En av fallgroparna är att forskarens närvaro kan 

påverka resultatet. Det blir omöjligt för mig att veta ifall någon av lärarna var extra tydlig 

eller gjorde något annorlunda på grund av min närvaro. Risken finns att videoobservationerna 

inte är helt sanningsenliga men samtidigt finns det inget sätt att göra det annorlunda utan att 

bryta mot de etiska principerna. Urvalets inflytande kan medföra stora förändringar på 

resultatet. Skulle urvalet vara tre andra lärare skulle resultatet kunna se annorlunda ut. 

Studiens kunskapsbidrag 
Den här studien har bidragit med kunskap om hur idrottslärare motiverar inledningen och 

avslutningen av idrottslektioner samt hanterar denna inramning av lektionen. Även fast 

studiens resultat inte kan generaliseras så har den bidragit till hur en del lärare vill att deras 

inledningar och avslutningar ska genomföras och vad som ska presenteras. Utifrån resultatet 

av den här studien som illustrerades på bild 4 och bild 5 kan en problematik avläsas. Lärare 

har en positiv inställning till ett lärande och menar på att de vill att eleverna ska lära sig något 

under lektionerna, men vilket inte sker i praktiken. Den tidigare forskningen (Redelius et al., 

2015) presenterar samma problematik, lärarna har en idé som försvinner i praktiken. Jag anser 

att denna problematik är ett viktigt diskussionsämne, dels för att veta varför det sker och dels 

för att kunna lösa problemet. Forskningen visar på att idrott och hälsa har varit och 

fortfarande är ett göra-ämne. För att kunna legitimera ämnet som ett kunskapsämne måste det 

också ske ett lärande på lektionerna och inte bara ett syfte kopplat till en aktivitet. Genom att 

rama in lektionen med ett tydligt lärande i inledningen och ett tydligt återkopplande mot 

lärandet i slutet av lektionen skapas bra förutsättningar för ett lärande. Idrott och hälsa är ett 

av de viktigaste ämnena i dagens samhälle. Tanken är att ämnet ska ge eleverna ett livslångt 

lärande kring hälsa. Om lärarna istället för den didaktiska relationen och presenterar ett 

innehåll för eleverna som inte har någon koppling till ett lärande går eleverna miste om 

kunskapen. Detta perspektiv blir viktigt att belysa för både färdigutbildade- och blivande 

lärare. Genom att belysa varför lärare inte undervisar som de har tänkt och fokus hamnar 

istället tillbaka till det traditionella, idrotten blir ett görande, kan vi få en mer didaktisk 

planerad undervisning. 
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Det finns redan befintlig forskning som visar problematiken med att ämnet idrott och 

hälsa är ett göra-ämne samt att det finns en problematik om att förmedla målen och ge 

feedback till eleverna. Forskningen är aldrig komplett och utifrån min studie vill jag lyfta 

fram två nya inriktningar som jag anser är viktiga att fortsätta forska på. Den första 

inriktningen är att förstora min egen studie. Min studie avgränsade sig till inledningen och 

avslutningen det skulle vara intressant att observera hela lektionen. Information [feed up] och 

återkopplingen [feed back] sker inte enbart under inledningen och respektive avslutningen 

utan det är en pågående process under hela lektionen. Det skulle vara intressant att ta del av 

vilken form av information och återkoppling som förmedlas under resten av lektionen. Den 

andra inriktningen är att få med elevernas perspektiv. Redelius et al. (2015) belyser delvis 

elevernas perspektiv om hur kunskapsmålen förmedlas under lektionen i deras forskning. Det 

skulle vara intressant utifrån min studies design med ett mer öppet synsätt undersöka hur 

eleverna upplevde inledningen, lektionen och avslutningen. Vad är det som förmedlas enligt 

eleverna och hur går det till. På så sätt tillämpas hela den didaktiska triangeln, relationen 

mellan läraren, eleven och innehållet.  

Slutsats 
De slutsatser som går att avläsa från den här studien är att lärarna såg inledningen som en 

möjlighet att presentera och informera om hur lektionen kommer gå till samt belysa ett syfte. 

Lärarna såg avslutningen som en möjlighet till återkoppla tillbaka till aktiviteten och syftet 

med lektionen. Dessutom såg lärarna avslutningen som möjlighet att få informera eleverna om 

nästa lektion. Det fanns en paradox i förhållande till hur lärarna ville att det ska se ut och hur 

det såg ut. Resultatet visade att lärandet med lektion inte alltid framkom och blev istället mot 

ett görande, aktiviteten hamnade i fokus. Både inledningen och avslutningen inriktades mer 

på aktiviteten än på syftet och lärandet. Lärarna tyckte det var problematiskt att informera och 

återkoppla mot syftet, eleverna tar inte in informationen samt att lärarna tyckte det var svårt 

att få till en bra diskussion.  

Med förhoppning att de didaktiska kunskaperna av denna studie hjälper lärarna att 

reflektera över hur de vill att inramningen av lektionen ska vara uppbyggd. Vad behöver 

eleverna veta innan lektionen börjar? Vad ska feedbacken återkopplas mot? Finns det något 

eleverna ska ta med sig från lektionen? En väl planerad lektion ger större möjlighet till ett 

bättre lärande.  
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Bilaga 1, utskick till lärarna 
	

Hur idrottslärare inleder och 
avslutar lektioner.	
 

 

Hej igen! Här kommer mer information kring 
undersökningens syfte och dess genomförande. 

 

Vem är jag? 
Mitt namn är Emanuel Lindberg och jag studerar till idrotts- och historielärare vid Örebro universitet. 
Jag läser termin 9 och skriver nu mitt examensarbete.  

Syftet med den här undersökningen är att undersöka hur idrottslärare ramar in lektionen genom 
inledningen och avslutningen. Hur går inledningen och avslutningen till?  

Varför är det viktigt?  
Lärarens tankar kretsar ofta kring innehållet. Vad som ska läras ut och hur de ska genomföras. 
Inledningen och avslutningen är ibland två moment som hamnar i skymundan, men är viktiga för att 
hela lektionen ska fungera. 

Varför behövs du?  
Genomförandet innebär videoobservationer under tre lektioner samt en efterintervju. 
Videoobservationerna kommer att fokusera på hur läraren inleder och avslutar lektionerna. 
Videokameran kommer endast fokusera på läraren. Undersökningen avgränsas att bara filma de första 
och sista minuterna av lektionen, alltså inledningen och avslutningen. Resten av lektionen kommer 
inte filmas. 

Efter tre videoobservationer kommer en intervju med frågor om hur läraren tänker kring inledning och 
avslutning. Vid intervjuerna kommer en del av videoobservationerna användas som material för 
reflektion. Intervjun förväntas ta cirka 30-40 minuter. 

Etiska överväganden: 
Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen genom att ingen obehörig får ta del av 
materialet. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för mig. I presentation av resultatet kommer 
informanterna att avidentifieras så att det inte går att koppla resultatet till enskilda individer.  

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 
motivering. 

 

Har du några frågor eller funderingar är det bara att höra av dig. 

Emanuel Lindberg 

Mejl:Lindberg.emanuel@hotmail.com  

Telefon: 0707929783 
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Svarstalong 
 

Ja, jag vill delta i den ovan beskrivna studien och ger min tillåtelse till att det videofilmade 
materialet används i den ovan beskrivna undersökningen. 
 
Nej, jag vill inte delta i den ovan beskrivna studien. 

 
 
Namnteckning: _______________________________________________________ 
 
 
Namnförtydligande:____________________________________________________ 
 
 
Datum:_____________________________ 
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Bilaga 2, intervjuguide 
 
Intervjuguide 
	

Informera om: 
Anonymitet, respondenten kommer vara anonym  
Inspelning, en inspelning av intervjun kommer göras 
Frivilligt, informanten får hoppa över frågor eller avsluta intervjun när hen önskar 
Genomförandet, berätta hur intervjun kommer gå till 
Tid, 30-40 min 
	

Inledande frågor 
	

i. Hur gammal är du? 
ii. Hur länge har du arbetat som idrottslärare? 

- Har du varit på samma skola hela tiden?  
iii. Har du något mer ämne än idrott?  
iv. Har du någon lärarlegitimation? 

- ”ja”, vart utbildade du dig? 
- ”nej”, har du några andra utbildningar? 

v. Trivs du som lärare? 
vi. Vad tycker du är det bästa med att vara idrottslärare? 

	

Forskningsfrågor – öppen intervju 
	

i. Vad är en inledning för dig? 
- Vad ska finnas med i en inledning? 

ii. Skulle du kunna beskriva en vanlig inledning? 
iii. Hur tycker du att inledningar fungerar på dina lektioner? 
iv. Vad är en avslutning för dig? 

- Vad ska finnas med i en avslutning? 
v. Skulle du kunna beskriva en vanlig avslutning? 

vi. Hur tycker du att avslutningar fungerar på dina lektioner? 
	

Forskningsfrågor – med observationsfilmer  
	

i. Kommer du ihåg de tre lektionerna jag observerade? 
- ”ja”, vad handlade de om? (återberätta) 
- ”nej”, (jag som intervjuare återberätta vad de gjorde, kortfattat) 
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Informera om 
Etiska aspekter, inget bedömmande eller nedlåtande om lärarens agerande 

	

Visa observationsklipp #1 - inledning 
	

i. Hur går den här inledningen till? (vad händer) 
ii. Vad är syftet/målet med lektionen? 

-  Varför har du just det syftet/målet? 
iii. Hur tror du att eleverna uppfattade syftet/målet med lektionen? 
iv. Skulle du göra inledningen annorlunda om du kunde göra om lektionen? 

- Ja/nej - hur/varför? 
v. Är det något väsentligt som du tycker videoklippet missat? 

	

Visa observationsklipp #2 - avslutning 
	

vi. Hur går den här avslutningen till? (vad händer) 
vii. Finns det någon återkoppling av lektionen? 

- ”Ja”, vad återkopplar du emot? 
viii. Informerar du om något ”framåtblickande/kommande” med avslutningen? 

- ”Ja”, vad är det du informerar om? 
- ”Nej”, varför tror du att det är så? 

ix. Hur tror du eleverna uppfattade återkopplingen? 
x. Skulle du göra avslutningen annorlunda om du kunde göra om lektionen? 

- Ja/nej – hur/varför? 
xi. Är det något väsentligt som du tycker videoklippet missat? 

	

Visa observationsklipp #3 - inledning 
	

xii. Hur går den här inledningen till? (vad händer) 
xiii. Vad är syftet/målet med lektionen? 

-  Varför har du just det syftet? 
xiv. Hur tror du att eleverna uppfattade syftet/målet med lektionen? 
xv. Skulle du göra inledningen annorlunda om du kunde göra om lektionen? 

- Ja/nej - hur/varför? 
xvi. Är det något väsentligt som du tycker videoklippet missat? 
	

Visa observationsklipp #4 - avslutning 
	

xvii. Hur går den här avslutningen till? (vad händer) 
xviii. Finns det någon återkoppling av lektionen?  
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- ”Ja”, vad återkopplar du emot? 
xix. Informerar du om något ”framåtblickande/kommande” med avslutningen? 

- ”Ja”, vad är det du informerar om? 
- ”Nej”, varför tror du att det är så? 

xx. Hur tror du eleverna uppfattade återkopplingen? 
xxi. Skulle du göra avslutningen annorlunda om du kunde göra om lektionen? 

- Ja/nej – hur/varför? 
xxii. Är det något väsentligt som du tycker videoklippet missat? 

 
Avslutning 
	

Sammanställ	vad	respondenten	har	sagt	

xxiii. Stämmer min sammanfattning överens med din tolkning? 
xxiv. Är det något mer du vill tillägga? 
	

Tackar	för	mig	

	

 

 


