
 

  

 LÄRARPROGRAMMET 

Idrottslärares instruktioner, bemötande 
och feedback 
En observationsstudie om idrottslärares arbete med elever i 
särskolan 

Johanna Larsson 
Emma Tengström 

 

Examensarbete 15 hp 
Avancerad nivå  
Höstterminen 2013 
Handledare: Sofie Walter 
Examinator: Peter Karlsudd 

Institutionen för 
utbildningsvetenskap 



 

 

Linnéuniversitetet 
Institutionen för utbildningsvetenskap 
 
 
Arbetets art: Examensarbete, 15 hp 
  Lärarprogrammet 
Titel: Idrottslärares bemötande, feedback och instruktioner: En 

observationsstudie om idrottslärares arbete med elever i särskolan 
Författare: Johanna Larsson och Emma Tengström 
Handledare: Sofie Walter 
Examinator: Peter Karlsudd 
 
 
 
 

ABSTRAKT 

 
Idrott och hälsa är ett obligatoriskt ämne för elever oavsett de går på särskola eller inte. 
Elever i särskolan kan behöva annorlunda instruktioner, bemötande och feedback. Det 
som avgör hur idrottsläraren behöver arbeta med dessa saker beror på vilken typ av 
funktionsnedsättning eleverna har. Elever på särskolan har en anpassad kursplan, det vill 
säga att de personliga förutsättningarna ligger till grund för hur målen kan och ska 
uppnås (Skolverket, 2011). Forskning visar att idrottslektionerna på särskolan har lägre 
rörelseaktivitet, detta för att stor del av tiden går åt till instruktioner och liknande (Sit, 
McKenzie & McManus, 2008). Syftet med denna studie var ta reda på hur idrottslärare 
arbetar med instruktioner, bemötande och feedback med elever i olika åldrar (från 
grundskolans lägre åldrar till gymnasiet) som har någon form av funktionsnedsättning. I 
denna observationsstudie deltog sju idrottslärare, blandat kvinnor och män, från fem 
olika särskolor i sydöstra Sverige. Lektionerna var en timma långa. Resultatet visade att 
tydlighet, positiv återkoppling samt ett lugnt bemötande var gemensamt för alla 
idrottslärare som arbetade på de olika särskolorna. Däremot kunde instruktionernas 
längd variera en del. Likaså kunde en längre genomgång spegla att idrottslärarna lät 
eleverna vara delaktiga och prata. Idrottslärarna kände sig inte stressade över att det 
skulle ta tid från lektionen och att något moment inte skulle hinnas med. I och med detta 
kanske särskolan skulle sats på längre idrottslektioner? Detta så att eleverna ska få 
möjlighet till högre rörelseaktivitet under lektionerna, samt att instruktionerna 
fortfarande få ta den tid det tar. 

 
Nyckelord: instruktioner, bemötande, feedback, särskolan, specialpedagogik, 
idrottsundervisning, Lgrsä 11, idrottslärare
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1 INTRODUKTION 
 
Alla människor som lever och verkar i samhället är olika. Detta innebär även att 
förutsättningarna för att klara av ett visst moment varierar från person till person. 
Vissa kan ha behov av mer stöd än andra. Likaså är det på skolorna runt om i landet. 
Som lärare ställs man inför möten med personer som har varierande förutsättningar. 
För att undervisningen ska anpassas till varje elev är det bland annat viktigt att tänka 
över vilket stöd och bemötande var och en behöver för att utvecklas. Vissa elever 
behöver mer stöd än andra och detta kan bero på olika saker, allt från 
koncentrationssvårigheter till autism och utvecklingsstörning. Skolinspektionen 
(2010) nämner att det utöver grundskolan och gymnasieskolan även finns en 
skolform (särskolan) för elever som är i behov av särskilt stöd, på grund av en 
utvecklingsstörning, hjärnskada eller liknande, och därmed har svårt för att nå målen 
i skolan. Enligt skolverket (2011) gäller en annan och mer anpassad läroplan samt 
kursplaner i de olika ämnena för de eleverna, både på gymnasial och grundskolenivå. 
I särskolan ska eleverna, utifrån sina personliga förutsättningar, nå målen i de olika 
kursplanerna. Vidare nämner Skolverket (2011) att för att få gå i särskolan krävs att 
eleven utreds både pedagogiskt, psykologiskt, medicinskt samt socialt. Resultatet av 
denna utredning avgör sedan om eleven är behörig att gå på särskola eller inte 
(Skolinspektionen, 2010). Precis som i vilken skola som helst är det lärarens uppgift 
att planera, anpassa och genomföra undervisningen så att eleverna utvecklas. Vid 
anpassning av undervisningen är det viktigt att bedöma och beakta varje elevs 
“förutsättningar och behov” (Skolverket, 2011). Behov av särskilt stöd är ett begrepp 
som har kommit på senare år. Förr användes begreppet “elever med särskilda 
behov”, men det byttes ut då det till exempel inte gick att säga att funktionshindrade 
elever har särskilda behov. De har samma behov som alla elever men de kan också 
vara i behov av särskilt stöd under olika perioder (Brodin & Lindstrand, 2010). 
 

I föreliggande studie kommer fokus att ligga på idrottslärares arbete med elever i 
behov av särskilt stöd (elever i särskolan) under lektionerna i idrott och hälsa. Fokus 
ligger på hur de ger instruktioner, bemöter och ger feedback till eleverna i 
undervisningen. Idrott och hälsa är i grunden ett kunskapsämne som erbjuder flera 
möjligheter till erfarenhetsbaserat lärande inom hälsoområdet och den fysiska 
aktiviteten. Likaså bidrar ämnet idrott och hälsa till införskaffande av 
rörelseerfarenheter samt ett utvecklat rörelsemönster som är av nytta i vardagens 
olika situationer. 
 

Att vi väljer att observera instruktioner, bemötande och feedback beror på att det är 
viktiga delar en lärare bör ha i åtanke och tillämpa på rätt sätt i undervisningen. Är 
instruktionerna tydliga flyter lektionen på bättre utan att idrottsläraren behöver 
stanna upp ett pågående moment för att förklara igen. Detta i sin tur bidrar till att 
lektionstiden utnyttjas mer och på ett effektivt sätt. Är bemötandet från läraren bra 
bidrar det till motivation och aktivt deltagande från elevernas sida vilket är en viktig 
faktor för ett så bra lärande som möjligt. Feedback är en viktig del då det hjälper 
eleverna att utveckla och förbättra en rörelse till exempel. Detta leder till att eleven 
lyckas, och det bidrar i sin tur till att självförtroendet stärks samt att eleven finner 
motivation till att lära sig ännu mer. 
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2 BAKGRUND 
 
Denna del presenterar vad specialpedagogik är, samt vad idrottslärarna som arbetar 
med elever mottagna i särskolan har för uppdrag inom detta område. Bakgrunden 
kommer även att ge en inblick i särskolans läroplan och lyfta fram vad tidigare 
forskning om idrott och elever i behov av särskilt stöd tar upp. Avslutningsvis 
presenteras olika begrepp som studien behandlar. De delar bakgrunden tar upp är 
dels områden som berör särskolan men också begrepp som är viktiga att ha med sig 
som idrottslärare i undervisningen. Det sociokulturella perspektivet är även det 
relevant att belysa i bakgrunden. Detta på grund av att samspelet hela tiden visar sig, 
i bland annat instruktioner, bemötande och feedback, och sker mellan lärare och 
elever i skolan. Samspelet är något som det sociokulturella perspektivet behandlar. 
 

2.1 Specialpedagogik 
 

Specialpedagogik är ett begrepp och en form av pedagogik som används i de fall då 
pedagogiken och dess resurser inte räcker till. Inom specialpedagogiken är det 
vanligt att speciella verksamhetsformer och undervisningssätt används mer jämfört 
med i pedagogiken. Arbetssättet i specialpedagogiken fungerar som ett hjälpande 
verktyg för de elever som har svårt att nå målen. Att specialpedagogiken uppstod och 
speciella skolor upprättades berodde på upptäckten av att den skolform som fanns 
inte var tillräcklig för elever i behov av särskilt stöd. Dessvärre fick 
specialpedagogiken en negativ definition, vilket inte var meningen (Nilholm, 2007). 
Specialpedagogiken och begreppet behov av särskilt stöd började förknippas med 
svårigheter. Men enligt Vickerman (2007) ska begreppen svårigheter och behov av 
särskilt stöd inte dras över samma kam. Elever som är i behov av särskilt stöd ska 
inte förknippas med svårigheter utan istället ska eleverna ses utifrån de 
förutsättningar och kunskaper de besitter. 
 

En stor uppgift lärare har är att kunna möta elever utifrån deras förutsättningar. 
Specialpedagogik handlar om samspelet mellan individ, utbildningsmiljö och 
samhälle. Men också om ett systemperspektiv samt ett individperspektiv, som man 
utgår från för att kunna identifiera elever som riskerar att hamna i svårigheter och för 
att kunna arbeta förebyggande. Oavsett funktionsnedsättning ska förutsättningar ges 
för att eleven ska kunna utveckla sina kunskaper så långt som det är möjligt. Att ha 
specialpedagogisk kunskap innebär att läraren har en speciell pedagogisk förmåga att 
möta elevers olikheter samt ta ansvar för alla elever (Jakobsson & Nilsson, 2011). 
 

Inom området för specialpedagogik finns det enligt Persson (2009) tre olika 
perspektiv. Ett av dessa är det kategoriska perspektivet som även är det vanligaste 
arbetssättet. Här anser man att svårigheterna beror på elevens funktionsnedsättning 
och därmed ligger fokus på individen. Syftet med detta perspektiv är att arbeta med 
elevens förutsättningar och förmågor, att kompensera och/eller förbättra dessa 
(Persson, 2009). Det relationella perspektivet är ett annat. Här är elevens samspel 
med andra på skolan det viktiga, hur omgivningens effekt påverkar elevens 
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förutsättningar genom diverse förändringar. Ansvaret för arbetet med elevens 
svårigheter är här specialpedagogen, och denne förväntas arbeta direkt med eleven. 
Det tredje perspektivet är ett så kallat dilemmaperspektiv, som betonar komplexiteten 
samt skolans inbyggda motsättningar. Något som anses vara negativt är försöket till 
att hitta enkla lösningar för anpassning utefter eleverna, så att de ska nå ett så bra 
resultat som möjligt. Enligt dilemmaperspektivet finns det inga enkla lösningar till 
anpassning. Enkla lösningar leder bara till att nya problem uppstår bland annat för 
eleven (Persson, 2009). 
 

När specialpedagogik diskuteras belyses ofta elevens diagnos istället för hans/hennes 
förutsättningar. Vilket Björck-Åkesson och Nilholm (2007) menar är felaktigt. Om 
en elev behöver särskilt stöd ska inte diagnosen vara det avgörande. Däremot kan 
diagnosen ses som en förklaring till svårigheterna eleven har i sin lärandeprocess och 
utveckling. Trots detta finns det fortfarande de som utgår från elevens diagnos och 
använder den som ett instrument i bedömningen om behovet av särskilt stöd. 
Diagnosen ligger i vissa fall även till grund för hur resurser tilldelas arbetet med 
elever med skolsvårigheter (Björck-Åkesson & Nilholm, 2007). 

 

2.2 Särskolans läroplan (Lgrsä 11) 
 
Barn med en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning har rätt till särskilt stöd om så 
behövs. Likaså har de rätt till att verka aktivt i samhället och erhålla en känsla av 
värdighet och självförtroende (Hammarberg, 2006). 

 
I läroplanen för särskolan, oavsett grund eller gymnasial nivå, står det att 
undervisningen ska främja elevernas lärande samt ge dem kunskaper för att verka i 
samhället där bland annat personligt ansvar är en viktig del. Detta ska ske genom ett 
demokratiskt arbetssätt samt kunskapsförmedling av ”grundläggande demokratiska 
värderingar”, som till exempel människors lika värde och jämställdhet (Skolverket, 
2011). Precis som i övriga samhället är eleverna på särskolan individer med olika 
förutsättningar och behov men ska ändå behandlas på ett likvärdigt sätt. Enligt 
Skolverket (2011) är detta något skolan ska ta hänsyn till och arbeta med, ingen ska 
på grund av till exempel en funktionsnedsättning behöva känna sig diskriminerad 
eller kränkt. 
 

Att bli behandlad på ett likvärdigt sätt är inte samma sak som att bli behandlad 
likadant. Alla är olika och behöver bemötas utifrån där var och en står idag 
(Skolmyndigheten, 2010). Läroplanen för särskolan tar upp att varje individs 
förutsättningar och behov är viktiga att ta i beaktande inom ramen för undervisning 
samt anpassningen av undervisningen. Detta i sin tur leder till att utformningen 
undervisningen inte blir den samma för alla samt att målen inte behöver uppfyllas 
med samma metoder. Vidare belyser läroplanen att: 
 

”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 
svårigheter att nå målen för utbildningen. /…/ Varje elev har rätt att i skolan få 
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utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger 
att göra framsteg och övervinna svårigheter (Skolverket, 2011, s. 3 och s. 6)”. 

 

För att varje individ i skolan ska utveckla kunskaper utefter sina förutsättningar blir 
det som lärare viktigt att använda olika metoder för att lärande ska ske. Lek är 
exempel på en metod som kan leda till utveckling av sociala egenskaper och 
gemenskap, men även ett verktyg att utveckla tilliten till sig själv. Enligt Skolverket 
(2011) ska eleverna i skolan erbjudas många kunskapskällor som leder till lärande, 
varav ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet”. Lärande ska 
ske både i form av kunskap inom olika ämnesområden samt i den personliga 
utvecklingen och tilliten. Därför är även den sociala gemenskapen en viktig faktor att 
arbeta med i skolan för att främja trygghet och självkänsla hos eleverna. 
 

2.3 Idrottsundervisningen och elever mottagna i 
särskolan 

 
På särskolan går eleverna efter en anpassad kursplan i de olika ämnena, vilket 
innebär att målen ska uppnås utifrån de personliga förutsättningarna (Skolverket, 
2011). Att en elev går på särskola behöver inte betyda att denne har svårt för alla 
ämnen. Idrottsundervisningen är ett tydligt exempel på detta. Många särskoleelever 
klarar idrottsämnets praktiska moment men har svårare för instruktioner och teorin i 
ämnet, under tiden andra har svårare med både motoriken, instruktionerna och teorin 
i ämnet. Enligt Vickerman (2007) ska ett likhetstecken inte dras mellan svårigheter 
och begreppet behov av särskilt stöd. Som idrottslärare kommer man ställas inför 
utmaningar i arbetet med dessa elever. Däremot kommer många av dem, trots sin 
funktionsnedsättning, klara av ämnet bra (Vickerman, 2007). 
 

Idrottsundervisningen är ett av flera viktiga ämnen i skolan för alla elever och ligger 
till grund för fortsatt fysisk aktivitet i senare åldrar. Lika viktigt är det för de eleverna 
med en funktionsnedsättning. Idrottslärarens uppgift är att skapa möjligheter för alla 
att utvecklas samt planera en lektion så att alla kan delta oavsett om de har en 
funktionsnedsättning eller ej. Idrottsämnet leder inte endast till fortsatt fysisk 
aktivitet framöver. Det ligger även till grund för elevernas välbefinnande, samt bidrar 
till den fysiska, sociala och psykiska delen av hälsan på samma gång (Vickerman, 
2007). Även Annerstedt, Peitersen och Rönholt (2001) lyfter fram att idrottslärare 
ska sträva mot att ge eleverna kunskap och förståelse för vad en hälsosam livsstil 
betyder för människan, samt hos eleverna utveckla ett livslångt intresse för att röra 
på sig. De ska arbeta med att främja elevernas självbild, utveckling och 
rörelseerfarenhet med utgångspunkt i den fysiska aktiviteten. En studie av Sit, 
McKenzie, Lian och McManus (2008) visar dock att elever i behov av särskilt stöd 
har lägre rörelseaktivitet under idrottslektionerna. Likaså har de funnit en skillnad i 
rörelseaktiviteten mellan de som har en utvecklingsstörning och de som endast 
behöver utvecklas inom den sociala biten, där de med en utvecklingsstörning visat 
sig vara mindre fysiskt aktiva. För att öka den fysiska aktiviteten behöver det ske en 
utvecklad förståelse för barn med något funktionshinder, samt vad var och en har för 
förutsättningar. Det är även viktigt att människor skaffar sig kunskap om och 
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förståelse för den miljö de med ett eller flera funktionshinder befinner sig i (Sit m.fl., 
2008). 
 

Mycket av undervisningstiden, och därmed tiden för fysisk aktivitet och rörelser, går 
åt till genomgångar och instruktioner med mera. Detta kan vara minst lika 
betydelsefullt för dessa elever och deras lärandeprocess. För elever med en 
funktionsnedsättning är det viktigt att det finns en god relation mellan dem och 
idrottsläraren samt att läraren har tålamod. Instruktioner måste få ta lite längre tid 
och vara extra tydliga. Vissa elever måste inväntas och tas hänsyn till där han/hon 
befinner sig för tillfället. Att skapa en trygg miljö och god relation med eleverna 
kräver lyhördhet samt anpassning, och detta är något som kommer mer och mer med 
erfarenheten (Östman & Feldtman, 1991). 
 

2.4 Instruktioner till elever mottagna i särskolan 
 

Som lärare ska man skapa förutsättningar för eleverna att utvecklas både som 
personer och kunskapsmässigt i form av att nå uppsatta mål (detta oavsett om de har 
något funktionshinder eller inte). Däremot måste eleven lära sig själv, ingen kan göra 
det åt dem. I och med att elever har olika inlärningsstilar behöver varje lärare, oavsett 
ämne, besitta en hel del pedagogiska kunskaper och färdigheter. Detta så att varje 
elev bemöts utefter sina förutsättningar samt på sin egen nivå i gruppen. En lärare 
som har en god ämneskunskap har en fördel i undervisningen, men det medför inte 
att den är bäst utlärningsmässigt. Att vara tydlig och ge instruktioner eleverna förstår 
är däremot en förutsättning för att lyckas lära ut (Isaksson, 2011). 
 

Elever med en typ av funktionsnedsättning kan behöva en form av förtydligande i 
instruktionerna under tiden andra elever i samma grupp är i behov av en annan form 
av instruktioner. Likaså kan behovet av instruktionernas tydlighet skilja sig inom en 
och samma funktionsnedsättning (Hammar & Johansson, 2008). Vid 
samlingstillfällen har eleverna i en klass olika förutsättningar för att ta åt sig en 
instruktion och därför är det viktigt att vara tydlig. Det kan vara bra att sätta upp ett 
schema på väggen där ord beskriver vad lektionen kommer att innehålla och i vilken 
ordning. Det kan vara en trygghet för eleverna att kunna gå till schemat och 
påminnas om de glömt vad som ska ske. Likaså kan gruppindelning vara bra att ha 
på tavlan så de hela tiden har koll på med vem eller vilka de ska vara med (Hammar 
& Johansson, 2008). Vidare nämner Hammar och Johansson (2008) att tydliga 
instruktioner ofta utmärker sig genom att de är korta och enkla att förstå. Eleverna 
kan dels ha svårt för att förstå men också komma ihåg långa och innehållsrika 
instruktioner. Man kan klargöra saker och ting på olika sätt. Detta är viktigt att tänka 
på i arbetet med elever som har behov av särskilt stöd. Likaså är den icke-verbala 
kommunikationen, främst kroppsspråket, användbart då en instruktion ska 
förtydligas. Kroppsspråket fungerar som ett hjälpande verktyg inom 
kommunikationen då man vill förmedla något på ett bättre och/eller tydligare sätt för 
mottagaren/lyssnaren. Det bidrar till att ord och begrepp som används i verbal form 
förstärks och på så vis blir enklare att förstå (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003). 
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Jakobsson och Nilsson (2011) lyfter att det är viktigt med repetition vid inlärning. 
Upprepning leder till en djupare inlärning hos eleverna. Som exempel på en form av 
repeterande i undervisningen nämner de en svensklektion. Läraren skriver något på 
tavlan, antingen en mening eller ett ord, därefter blir klassen delaktig genom att läsa 
vad som står på tavlan tillsammans med läraren. De upprepar vad läraren läser och 
på så vis lär de sig hur det uttalas och så vidare. 
 

2.5 Bemötande 
 

Som lärare är det viktigt att man bemöter eleverna på lika villkor och utifrån varje 
elevs behov (Skolverket, 2011). Likaså poängterar Specialpedagogiska 
skolmyndigheten (2012) att varje elev ska bemötas utifrån dennes behov. De 
poängterar även att det är viktigt att skilja på att möta eleverna på lika villkor och att 
möta dem på samma sätt. Lärarens bemötande gentemot eleverna påverkar i sin tur 
varje individs möjligheter till lärande samt är något som berör samhällets 
värdegrund. Detta innebär att skolans verksamhet ska acceptera och välkomna alla 
elever till deltagande i dess aktiviteter, samt sträva efter att varje elev uppnår 
kursplanernas mål (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2012). Enligt Kinge 
(2000) har elever olika behov och svårigheter och dessa bör ligga till grund för hur 
läraren sedan bemöter individen, inte hur eleven beter sig eller utefter färdigheter 
denne har. En förutsättning för ett bra bemötande samt arbete med var och en är, 
enligt Nilholm (2012), att lyssna på eleven samt låta denne ha inflytande över sin 
undervisning. Att utveckla en förståelse för eleven och dennes behov är inte alltid det 
lättaste, därför kan strategiska observationer och reflektioner vara till god hjälp i 
lärarens arbete med detta. Sjöberg (2003) skriver om hur viktigt det är att komma 
ihåg att alla har rätt att bli respekterade för den de är oavsett om de har en 
funktionsnedsättning eller ej. Bemötandet blir här en central del. Ansvaret ligger på 
människorna i samhället, och därmed också på lärarnas i deras arbete med eleverna. 
 

Hur en lärare bemöter elever med en funktionsnedsättning kommer att spela stor roll 
för deras lärandeprocess samt vilken relation som byggs upp sinsemellan. Det 
handlar om att lära känna eleven samt läsa av denne för stunden. Ögonkontakt och 
kroppskontakt är vanliga sätt att bemöta eleven med menar Östman och Feldtman 
(1991). Vidare tar Östman och Feldtman (1991) upp att man som lärare genom 
ögonkontakt kan se om en elev vill vara i fred till exempel. Skulle så vara fallet kan 
det vara bra att låta personen återhämta sig en stund för att sedan fortsätta aktiviteten. 
För elever i behov av särskilt stöd kan det vara extra krävande att hålla 
koncentrationen uppe och det bidrar ofta till att de kan bli trötta och behöver vila sig. 
Kroppskontakt är något annat som eleverna kan ha behov av. Det bidrar till att 
eleven känner trygghet, lugn och att han/hon blir bekräftad (Östman & Feldtman, 
1991) Det kan också påvisa omtanke, värme och närhet mellan två personer. Som 
ledare av något slag är det däremot viktigt att vara medveten om att det fysiska 
avståndet eller närheten kan upplevas olika hos gruppens individer. Vissa känner 
obehag inför kroppskontakt eller fysisk närhet under tiden andra behöver detta för att 
känna sig trygga och sedda. Likaså kan vissa uppfatta ett fysiskt avstånd som att den 
eller de andra personerna väljer att ta avstånd från honom/henne. Det är därför viktigt 
att läsa av detta i ett tidigt skede likväl det är viktigt att lära känna de olika 
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individerna så fort som möjligt för att kunna planera aktiviteten/aktiviteterana utefter 
gruppen och varje individ (Hassmén & Hassmén, 2010). Hammar och Johansson 
(2008) belyser vikten av att en elev känner sig respekterad och känner tillit till 
läraren. Framför allt om det föreligger ett funktionshinder i personens bakgrund. Att 
skapa denna tillit och bemöta eleven på ett bra sätt är ingen annan än lärarens 
uppgift. Dessutom ligger det till grund för om eleven känner sig delaktig eller ej. 
 

2.6 Feedback 
 

Att undervisa i idrott och hälsa kräver mer av läraren än att planera en lektion och 
vakta klassen vid genomförandet. För att eleverna ska utvecklas behöver de få en 
utmaning som varken är för svår eller för enkel, detta för att eleverna ska kännas att 
de lyckas samtidigt som lärande sker. Vissa elever i behov av särskilt stöd kan ha 
svårigheter både med teori och med motoriken under idrotten, medan andra endast 
har svårt med ämnets teori. Därför är det extra viktigt att de får känna att de lyckas 
och på så vis bygga upp sitt självförtroende och sin självkänsla så att de inte får en 
negativ inställning till idrott och hälsa (Hammar & Johansson, 2008). Feedback blir 
därför också en viktig del i lärarens undervisning. Både sett till utveckling samt ett 
sätt att säga till eleven att denne kan, och som uppmuntran att fortsätta kämpa. 
Annerstedt (2007a) tar upp att hjälpa eleverna att nå ett uppsatt mål och ge dem 
feedback vid utförandet av olika moment är ett av kriterierna för att vi ska kunna 
kalla genomförandet för undervisning. Däremot vill det till att avväga när man som 
lärare ska ge feedback och hur den ska ges. Feedback ska anpassas utefter varje elev 
samt dess ålder och så vidare, det vill säga att den ska vara individuell och bygga på 
en noggrann iakttagelse av elevens rörelsemönster. Likaså bör den vara så tydlig och 
kortfattad som möjligt för att eleven ska ta åt sig den på bästa sätt. En annan sak att 
ha i åtanken är att vara noga med att ge feedback redan vid de första försöken på en 
ny rörelse. Därefter bör eleven genomföra rörelsen några gånger utan att få feedback 
på genomförandet. Detta eftersom att hjärnan kan få svårt att sortera för mycket 
återkoppling på en och samma gång från läraren, vilket i sin tur leder till 
långsammare inlärning eller att feedbacken inte blir så effektiv (Annersted, 2007b). 
Likaså kan för mycket tillrättavisande ge en negativ effekt då det dels kan ta på 
självförtroendet och på motivationen, men det kan också påverka relationen (tillit 
med mera) med den som ger feedback. Det  är även viktigt att återkopplingen från 
idrottsläraren kommer så nära inpå rörelsens utförande som möjligt så att eleven 
enklare uppmärksammar hur kroppen genomförde rörelsen. Ofta brukar feedbacken 
verka på bästa sätt om den ges inom en halv minut efter avslutad rörelse. Men 
samtidigt ska personen som ger feedback inte låsa sig vid tiden. Det vill säga att 
läraren känner att det är försent att ge feedback om det gått några fler sekunder än 30 
(Annerstedt, 2007b). 
 

Ibland kan läraren behöva visa något för eleven i samband med feedbacken. Detta för 
att eleven ska få en bild över hur det ska se ut. Raustorp (2004) tar också upp att det 
är viktigt att läraren håller sig kortfattad gällande feedback och demonstrationer med 
mera. Vet eleven att läraren håller sig kort och inte stjäl för mycket tid av aktiviteten 
tar också denne sig tid till att lyssna. Det är också av betydelse att komma med 
positiv feedback för att stärka eleverna. Även om konstruktiv feedback är något 
läraren behöver ge eleven för att utveckla en rörelse ska negativa ord försöka 
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undvikas (Raustorp, 2004). Exempel på detta kan vara att man säger “försök dra in 
huvudet mot bröstet när du gör kullerbyttan” istället för att säga “nu drog du inte in 
huvudet mot bröstet när du snurrade runt”. 
 
Att ge positiv och konstruktiv feedback är viktiga delar för att eleverna ska 
utvecklas. Får en person positiv feedback öppnar det upp och ger förutsättningar till 
en förändring i korrekt riktning (Egidius, 2008). Den konstruktiva feedbacken har 
som mål att förändra något som är felaktigt eller icke önskvärt till det rätta eller 
önskvärda. För att utvecklingen ska fortsätta och man inte ska fortsätta bete sig eller 
genomföra momentet på samma felaktiga sätt är den konstruktiva feedbacken viktig 
(InPartner, 2012). 

 

2.6.1 Positiv feedback 
 

Att få positiv feedback är viktigt. För att det som ska förändras ska få bästa effekt, 
bör det personen gör kommenteras så nära inpå utförandet som möjligt (Annerstedt, 
2007b). Med positiv feedback menas framförallt att återkopplingen ges på ett sådant 
sätt att effekten blir en fortsatt förändring till det positiva. Positiv feedback ska inte 
bara ges när målet är uppnått utan människor behöver höra positiv återkoppling även 
vid små framsteg. Detta för att uppmuntra personen och ge en indikation om att 
han/hon är på väg i rätt riktning. Får personen höra att det går bra och det han/hon 
gör är på väg i rätt riktning kommer troligen utförandet ske flera gånger igen och bli 
invant, utförandet blir förstärkt (Egidius, 2008). Den positiva återkopplingen ska 
vara ärlig och av positiv karaktär och endast beskriva vad som gjordes bra samt vad 
som låg till grund för att det blev bra. Det vill säga att man ska undvika ord som men 
eller feedback i den konstruktiva formen (Raustorp, 2004). 
 

2.6.2 Konstruktiv feedback 
 

Precis som vid positiv feedback är det viktigt att man ger konstruktiv feedback samt 
att den delges personen nära inpå utförandet. När konstruktiv feedback ges ska man 
sträva efter att ge personen enskild feedback utan att andra lyssnar och 
uppmärksamhet börjar riktas mot denne. Det vill säga att man inte ska ropa ut den 
över gruppen. Återkopplingen ska på ett lättförståeligt sätt beskriva vad som kan 
förbättras och varför. Därefter är det lika viktigt att ge exempel på hur man kan göra. 
Vid denna förklaring är det även viktigt att låta personen vara delaktig, att lyssna på 
dennes idéer. Det är även viktigt att följa upp utförandet och vid förbättring 
återkoppla positivt. Det är lätt att säga “bra jobbat” och sedan gå vidare, tyvärr så är 
den formen av feedback inte speciellt effektiv och utvecklande. (InPartner, 2012). 
 

InPartner (2012) nämner även att det är viktigt med att ge den konstruktiva 
feedbacken. Återkopplingen ska ges som en gåva till individen som får den, och den 
ska ha som syfte att vara utvecklande. Det är av vikt att den som ger konstruktiv 
feedback är tydlig med att det är vad han/hon tycker och tänker (jagform används vid 
återkopplingen). Likaså vill det till att man som sändare av feedbacken endast delger 
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vad som behöver och kan förbättras utan att bland in känslor eller uppfattningar om 
hur mottagaren är som person. Därför kan det vara bra att undvika att ge feedback 
när humöret tryter eller upprördheten börjar smyga sig på (InPartner, 2012). 

 

2.6.3 Kollektiv feedback 
 

Kollektiv feedback är en form av återkoppling som delges hela gruppen på samma 
gång. Denna form av feedback används de tillfällen då man som lärare ser att de 
flesta har problem med ett och samma utförande. I och med att detta gäller alla blir 
det ingen som hängs ut personligen vid återkopplingen utan alla befinner sig i samma 
situation. Eftersom problemet kan lösas på samma sätt för alla eleverna sparar 
läraren tid genom att ge konstruktiv till alla på en gång istället för att gå runt till var 
och en och säga samma sak (Skolverket, 2012). Kollektiv feedback kan ges både i 
form av positiv samt konstruktiv återkoppling beroende på vad det är som ska 
kommenteras men ska undvika att kombineras (se 2.6.1 Positiv feedback ovan). 
Likaså behöver man som lärare inte ge feedback för varje utförande utan man ger det 
i lagom mäng utspritt över lektionen (Skolverket, 2012). 
 

2.7 Sociokulturellt perspektiv 
 

Det sociokulturella perspektivet tar sin grund i Vygotskijs kulturhistoriska teori som 
grundades under 1920-30 talet. Teorin belyser att barns värderingar och strategier för 
lösningar av problem är socialt planerade och kulturellt specifika (Vygotskij, 1999). 
Även Säljö (2000) lyfter de sociala situationerna som utmärkande för det 
sociokulturella perspektivet, hur individer och grupper påverkas och vad de tar med 
sig från olika sociala sammanhang. Varje social omgivning återspeglar en viss 
kontext som talar om hur vi bör uppträda i dagens samhälle. Enligt det 
sociokulturella perspektivet påverkar omgivningen varje människa. Likaså påverkar 
människan omgivningen. Detta i sin tur skapar en enhet där personerna antingen är 
lika eller olika (Säljö, 2000). Det är svårt att undvika att lära sig, frågan är egentligen 
vad de olika situationerna bidrar till för lärande (Säljö, 2000).  
 

Jensen (1996) lyfter att det sociokulturella perspektivet är av betydelse för att skapa 
en god lärandemiljö där lärande kan ske. Det sociokulturella perspektivet styr inte 
elevens utveckling endast vid egen aktivitet. Det är i samspel med andra och miljön i 
kombination med egen aktivitet som det sociokulturella perspektivet bidrar till 
lärande. Detta innebär att ett inspirerande klassrum kan bidra både till lärande, ökat 
självförtroende, kreativitet samt en god relation elever och lärare emellan (Säljö, 
2000). 
 

När eleverna i sitt lärande känner meningsfullhet uppstår motivation och det är något 
Vygotskijs teorier belyser inom det sociokulturella perspektivet. Därför bör det 
dominerande arbetssättet bygga på elevernas egna erfarenheter. Det underlättar för 
dem att skaffa sig ny kunskap (Säljö, 2000). Hundeide (2006) lyfter att ju mer 
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meningsfull en kunskap känns för eleverna desto bättre kommer det slutgiltiga 
resultatet att bli. Kunskapsutvecklingen sker genom samarbete och interaktion med 
andra. Under tiden omgivningen blir avgörande för lärandet och undervisningens 
meningsfullhet. Enligt Säljö (2000) bör därför lärare ha det sociokulturella 
perspektivet i åtanke samt koppla verksamheten till sammanhang som är verkliga 
och meningsfulla. 
 

Hundeide (2006) skriver att lärarens uppfattningar om och inställning till eleverna 
också spelar en avgörande roll för möjligheten till elevernas utveckling, det vill säga 
om dörrarna öppnas eller stängs till elevernas lärande. Eleverna speglar sig i och 
påverkas av viktiga personer i sin omgivning (däribland lärarna). Därför är det 
viktigt att lärarens inställning till eleverna är positiv, så att de åsikter och attityder 
som förekommer gynnar eleverna i deras utveckling. 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 
Syftet med denna studie är att ge en inblick i hur idrottsundervisning bedrivs för 
elever mottagna i särskolan, samt hur lärarna arbetar med dessa elever. I studien 
kommer sju stycken lärare att observeras för att söka svar på följande 
frågeställningar: 
 

− Hur arbetar lärarna med instruktioner för elever i behov av särskilt stöd och 
vad är utmärkande för instruktionerna? 

− Hur arbetar lärarna med bemötandet av eleverna? 

− Hur ger lärarna feedback? 
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4 METOD 
 
Metoddelen kommer att bestå av en beskrivning över hur studien genomförts. Hur 
verklighetsanknutet material samlats in och sedan bearbetats. Avslutningsvis följer 
en redogörelse över de etiska aspekter som har tagits hänsyn till. 

 

4.1 Tillvägagångssätt och urval 
 
I denna uppsats har sju stycken observationer genomförts för att besvara ovan 
nämnda frågeställningar. Lärare agerar på olika sätt beroende på vilken klass eller 
situation denne ställs inför. Enligt Jacobsen (2012) kan en observation göras för att ta 
reda på människans verkliga agerande i ett visst läge. Det observatören gör är att 
samla in information från verkligheten och den miljö människan befinner sig i. Detta 
går att göra på olika sätt, varav öppen och ickedeltagande observation är en variant. 
 

För att ta reda på hur arbetet sker med elever i behov av särskilt stöd under idrotten 
genomfördes sju stycken öppna observationer av idrottslärare vid olika tillfällen, 
blandat manliga och kvinnliga. Det var fyra manliga idrottslärare och tre kvinnliga 
som deltog. Alla de observerade lärarna har genomgått lärarutbildningen med 
inriktning mot idrott och hälsa. Urvalet av de deltagande skedde genom ett så kallat 
bekvämlighetsurval. Enligt Bryman (2011) kännetecknas ett bekvämlighetsurval 
genom att vissa deltagare har varit tillgängliga och valts ut för ändamålet med 
studien. Enligt Jacobsen (2012) finns det olika sorters observationer. En öppen 
observation innebär att den eller de som ska observeras vet om när observationen 
genomförs. För att sedan observationen ska klassas som ickedeltagande krävs även 
att observatören eller observatörerna sitter vid sidan av och inte är delaktiga i det 
som genomförs. I och med att lärarna hade fått ge samtycke till att delta i studien, de 
visste när observationen ägde rum, samt att vi satt vid sidan av istället för att delta i 
lektionens moment bygger denna studie på flera öppna och ickedeltagande 
observationer. Trots att vi inte deltog i de olika momenten valde vi ändå att placera 
oss på bänkarna vid sidan så att både idrottslärarna, eleverna och assistenterna såg 
oss. Att vi placerade oss som vi gjorde var ett medvetet val. Dels tyckte vi att det var 
mer realistiskt att några som var och tittade på något, i det här fallet 
observerade, syntes och inte stod och gömde sig som att de inte fick bli sedda. Men 
den valda placeringen berodde också på att vi skulle se så mycket som möjligt av vad 
som hände i lärarens ledarskap och agerande, var han/hon än befann sig i 
idrottshallen. 
 

Jacobsen (2012) nämner att det finns en risk med tillförlitligheten i en öppen 
observation, detta för att beteendet går att ändra då vetskapen finns om att någon 
studerar personens beteende och handlingar samt vad som studeras. I föreliggande 
studie informerades deltagarna, antingen skriftligt (via mail) eller muntligt om 
studien och dess syfte. För att undvika ett ändrat beteende så mycket som möjligt 
delgavs idrottslärarna endast information om studiens syfte, det vill säga hur 
idrottslärare arbetar med elever i behov av särskilt stöd. Under observationen fanns 
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det sedan tre specifika saker som studerades i lärarnas arbete: bemötande, feedback 
samt tydligheten i instruktionerna de gav eleverna. Dessa tre kategorier valdes ut då 
de har en viktig roll för lärandet. Finns inte tydligheten i instruktionerna och ett bra 
bemötande blir det svårt för eleverna att förstå vad som ska göras samt känna glädje 
och motivation i lärandet. Likaså feedbacken ligger till grund för att hjälpa eleverna 
att nå ett mål och det stärker självförtroendet. 
 

Under observationerna gjorde vi fria anteckningar kring allt som uppmärksammades 
inom kategorierna instruktioner, bemötande samt feedback till eleverna. Med fria 
anteckningar menar vi att inget tidigare planerat schema fanns att följa, utan vi 
antecknade det som reflekterades över och som vi kände passade in under 
kategorierna, vilket kallas för en ostrukturerad observation. Enligt Bryman (2011) 
bygger ostrukturerade observationer på detaljerade anteckningar som genomförs 
under (i detta fall) lektionens gång. Det vill säga att det inte finns något schema där 
observatören till exempel kryssar i om något genomförs eller ej. Exempel på de 
ostrukturerade anteckningarna i denna studies observationer kunde vara reflektioner 
kring att idrottsläraren använde kroppsspråk mer eller mindre i de olika samlingarna. 
I bemötandet kunde det handla om hur lyhörd idrottsläraren var för elevernas 
kommentarer. Till skillnad från instruktionerna och bemötandet kunde en reflektion 
kring feedback vara mycket positiv återkoppling till elevernas genomförande. 
Observationerna genomfördes samtidigt men utan att prata med varandra eller titta 
på varandras anteckningar. Det vill säga att en och samma lärare observerades av två 
personer under samma tillfälle. Efter varje lektion jämfördes sedan anteckningarna 
för att se om samma saker uppmärksammats inom de olika kategorierna. Detta 
gjordes genom först plocka ur de delar som var gemensamma. Därefter diskuterades 
de reflektioner som var olika alternativt fanns hos den ena men inte den andra. 
Mestadels stämde anteckningarna överens. 
 

Idrottslärarna som deltog arbetade med elever i olika åldrar, grundskolans yngre 
åldrar (tre skolor) upp till gymnasiet (två skolor). Observationerna ägde rum i 
Sydöstra Sverige på fem stycken olika särskolor samt i klasser som enbart består av 
elever med någon form av funktionsnedsättning. Alla idrottslektioner som 
observerades var en timma långa. Till en början skulle idrottslärarna även filmats 
men då risken var stor att någon minderårig elev skulle kommit med på filmen 
uteslöts denna idé. Detta på grund av att målsmans godkännande hade behövts och 
tiden inte räckte till för att vänta in deras samtycke. Enligt Jacobsen (2012) kan även 
filminspelning bidra till att agerandet inte sker lika naturligt som annars, samt att 
mängden information blir så stor att man får svårt att plocka ut det mest väsentliga. 
 

Under lektionerna fanns det även elever som hade assistenter med sig som hjälpte 
dem på olika sätt. Bland annat genom att ge extra stöd vid utförandet av aktiviteten 
men också som hjälp för att komma ihåg vad det var som skulle göras. Assistenterna 
är några som vi även skulle kunnat observera. Men då vi som kommande 
idrottslärare förr eller senare kommer att stöta på elever som har behov av särskilt 
stöd ville vi enbart fokusera på idrottslärarens arbete med dessa elever. Likaså var 
syftet med denna studie att observera hur idrottslärarna arbetade med bemötande, 
feedback och instruktioner till elever som är mottagna i särskolan. Därför 
observerades inte assistenterna. 
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4.2 Bearbetning av observationsresultat 
 

När observationerna gjorts fanns mycket anteckningar som skulle ligga till grund för 
resultatet. Ett första steg var att renskriva dessa. Därefter delades materialet in i 
kategorierna verbal och visuell tydlighet, bemötande gentemot eleverna och positiv 
och motiverande uppmuntran, för att få struktur på de fynd som iakttagits. Enligt 
Jacobsen (2012) är detta ett sätt att presentera resultatet av observationerna på. Vid 
bearbetningen fylldes kategorierna på av information observationerna bidragit till, 
detta presenteras genom att analysera fynden varvat med att se helheten i det. Innan 
sammanställningen av resultatet sker i en kvalitativ analys ska även det som samlats 
in renskrivas (Jacobsen, 2012). 
 

Att dessa tre kategorier (verbal och visuell tydlighet, bemötande gentemot eleverna 
och positiv och motiverande uppmuntran) valdes till resultatpresentationen berodde 
på att man kort skulle kunna beskriva idrottslärarens agerande eller ledarskap med 
dessa ord. Idrottslärarna som observerades var tydliga på ett sätt så att eleverna både 
kunde se och höra, bemötte eleverna där de befann sig och var hela tiden positiva 
emot eleverna och deras genomförande vilket i sin tur skapar motivation. 

 

4.3 Validitet och reliabilitet 
 
När en studie genomförs finns två viktiga begrepp som bör finnas i åtanke för att 
stärka en studies trovärdighet. Dessa begrepp är validitet och reliabilitet. Begreppen 
används på olika sätt beroende på om studien är kvantitativ eller kvalitativ, detta på 
grund av att i en kvalitativ studie finns inga siffror som kan redogöra för 
tillförlitligheten (Gunnarsson, 2002). Då detta är en kvalitativ studie kommer vi att 
titta närmre på begreppen validitet och reliabilitet sett ur en kvalitativt perspektiv. 
Enligt Denscombe (2009) syftar validiteten på studiens trovärdighet. Det vill säga 
om man undersökt det som var relevant för studien. Gunnarsson (2002) nämner även 
att det finns en kommunikativ validitet som handlar om presentationen av 
forskningsprocessen, det vill säga hur man gått till väga vid insamlingen av empirin 
samt urvalsbeskrivning med mera. I denna studie finns, i metodens olika delar, 
redogörelser för hur observationerna genomförts samt vilken sorts urval och hur 
detta har gått till beskrivet. För att öka validiteten på studien observerade vi lärarna 
vid samma tillfällen men var och en för sig utan att prata med varandra. Där efter 
jämfördes anteckningarna för att kontrollera vad som uppmärksammats inom de 
olika kategorierna samt hur lika eller olika de var. Det visade sig att båda 
uppmärksammat samma saker. Det var endast några få situationer i idrottslärarnas 
arbete som en av oss såg men inte den andre. Exempel på en sådan skillnad är att en 
av oss uppfattade avståndsregleringen som medveten och anpassad utefter vilken 
elev idrottsläraren var i kontakt med. Undertiden den andra av oss mer såg det som 
att läraren inte tänkte så mycket på ifall han/hon stod nära eller långt ifrån, utan 
tyckte att avståndet varierade från olika tillfällen vid samma elev. 
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Det andra begreppet, reliabilitet, syftar till studiens tillförlitlighet. Det vill säga om 
mätningarna är korrekt gjorda och ifall de hjälpmedel man använt (teknisk utrustning 
och människor mm) är tillförlitliga (Gunnarsson, 2002 och Denscombe, 2009). I 
denna studie gjorde vi som tidigare nämnt observationerna vid samma tillfälle men 
var och en för sig. Det vi gjorde var att sitta och anteckna vad vi såg kring de 
begreppen vi på förhand val att studera. Det svåra med denna form av observation är 
att resultaten man som observatör får fram baseras på ens egna tolkningar. Om någon 
annan skulle gjort samma sak, skulle samma resultat framkommit då? Vi som 
observatörer hade liknande tankar och tolkningar men du som läsare kanske hade sett 
det på ett annat sätt. Att de som observerades inte fått reda på exakt vad det var inom 
deras ledarskap som vi tittade på, kan ha lett till att reliabiliteten ökade. Detta i och 
med att idrottsläraren inte hade så stor chans att ändra på sitt ledarskap till ett sätt 
som skulle se bra ut för en studie. Även om de observerade lärarna ändrade sitt 
ledarskap till viss del, visste de inte vilka av ledarskapets alla delar som 
observerades. Detta gjorde att en eventuell felkälla kunde förebyggas. 

 

4.4 Etiska aspekter 
 
När en studie genomförs är ett etiskt förhållningssätt gentemot deltagarna en väldigt 
väsentligt del. Det är viktigt att varje utvald deltagare får ett val till om denne vill 
medverka samt information om att allt kommer behandlas konfidentiellt. Precis lika 
viktigt som det är att informera om dessa punkter är det även att ge information om 
själva studien (Vetenskapsrådet, 2013a). I denna studie kontaktades idrottslärarna via 
mail, telefon eller genom besök på skolan. De fick information (via mail respektive 
muntligt) om vad studien handlade om, dess syfte samt att den byggde på 
observationer av idrottslärare som arbetar med elever i behov av särskilt stöd. Likaså 
informerades de om att deltagandet var frivilligt samt att de hade rätt till att avbryta 
deltagandet utan motivering. I presentationen av resultatet förblev idrottslärarna 
anonyma och vilken skola deltagaren arbetade på framkom inte heller. Även denna 
information delgavs idrottslärarna. Enligt Vetenskapsrådet (2013b) avgör varje 
individ om denne vill delta i en studie, däremot krävs målsmans tillstånd till 
deltagande om personen är minderårig. En minderårig vet inte alltid, jämfört med en 
vuxen, vad deltagande i forskning kan innebära för människan, därav kravet med 
målsmans godkännande. Eftersom det endast var lärarna som deltog i denna studie 
var målsmans tillstånd något som kunde bortses från. Likaså behövdes inte något 
godkännande från elevassistenterna då inte heller dem blev observerade. 
 

4.5 Metodkritik 
 

Att komma ut och observera ger stora möjligheter till att få en inblick i hur ett arbete 
fungerar i verkligheten samt hur människor agerar i den ena eller andra situationen 
(Jacobsen, 2012). Lärarna fick endast information om studiens syfte, alltså inte exakt 
vad i idrottslärarens arbete som observerades I och med att lärarna inte visste vilka 
delar i ledarskapet som observerades, gav det inte läraren möjlighet att ändra sin 
lärarroll till fördel för observationen eller sig själv. Trots detta kan läraren eventuellt 
ha gett en annan bild av lektionen jämfört med hur det brukar vara. Detta i och med 
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att det inte blir en lika naturlig situation när några sitter och observerar läraren och 
dennes ledarskap under lektionen. Som lärare är man inte van vid att några ska sitta 
och studera vad han/hon gör. För att undvika ett ändrat beteende skulle en dold 
observation kunnat göras istället för en öppen. Men enligt Jacobsen (2012) kan även 
en dold observation ställa till med problem då det går emot de etiska principerna att 
inte delge information om studien samt möjlighet att tacka nej till deltagandet. 
 

Vid observation kan det ibland vara mycket som händer på en gång och för att inte 
missa något kan filmning av situationen vara av värde. Likaså kan det vara ett 
hjälpmedel för att tolka sina anteckningar och se situationen en gång till. I och med 
att det fanns en risk att någon minderårig elev skulle hamna på filmen valdes 
alternativet bort i denna studie. Annars hade målsmans godkännande krävts innan 
observationerna genomfördes (Vetenskapsrådet, 2013b). På grund av tidsbrist fanns 
därför inte möjlighet att invänta svar från föräldrarna och därför genomfördes endast 
anteckningar om lärarens agerande under observationen. Detta kan vara en nackdel i 
denna studie då vissa lärarsituationer kan ha missats under tiden man antecknade.  

 
Ett alternativ till observationsstudien kunde ha varit att gjort intervjuer istället. 
Skillnaden hade då varit att vi inte fått se hur läraren verkligen agerar. I en intervju 
skulle läraren berättat hur han eller hon arbetar med de tre sakerna vi valde att 
studera (instruktioner, bemötande och feedback). Nackdelen med det är att en del kan 
missas. Det vill säga att läraren inte är medveten om hur han eller hon agerar (både 
positiva och negativa ageranden) alternativt vill få det att låta så bra som möjligt, och 
att detta inte stämmer överens med hur det ser ut i verkligheten. Fördelen med att ha 
gjort en intervjustudie skulle däremot varit att läraren hade kunna tydliggöra och 
förklara hur han/hon tänker eller menar kring ett agerande i en viss situation, eller 
under ett undervisningsmoment. Vid observationer så blir det observatörerna som 
tolkar agerandet utifrån en förutbestämd definition av till exempel bemötande. Men 
eftersom observationen inte kompletterades med en intervju kan man inte helt säkert 
veta om agerandet var medvetet eller omedvetet. Kanske var läraren tvungen att 
agera på ett sätt mot just den eleven och honom/hennes bakgrund eller där denne 
befinner sig nu? Men att det var ett undantag och att det inte är så man brukar arbeta 
med eleverna i vanliga fall. Med anledning av att idrottslärarna genom att bli 
intervjuade skulle kunnat få saker att låta på ett sätt men att det i verkligheten kanske 
inte var som han/hon sa, valdes en observation som metod i denna studie. Vi ville 
trots allt se hur idrottslärarna arbetade med elever mottagna i särskolan när det gäller 
instruktioner, bemötande och feedback. 
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5 RESULTAT 
 
Resultatet bygger på sju stycken observationer av idrottslärare som arbetar med 
elever i behov av särskilt stöd, hur de arbetar med bemötande, tydlighet i form av 
instruktioner samt feedback.  

 

5.1 Verbal och visuell tydlighet 

5.1.1 Placering i idrottshallen 
 

Något som var gemensamt för alla lärare var att de placerade sig så att alla elever 
kunde se och höra dem. Detta kunde göras på olika sätt, antingen framför dem eller 
mitt ibland dem (samling i mittcirkel). Detta gav möjlighet till att elever som har 
enklare för att lyssna på en instruktion kunde göra det, samtidigt som andra även 
kunde se lärarens kroppsspråk som denne använde sig av för att förtydliga det som 
sas. Var det något som var viktigt, som en instruktion eller liknande, kunde lärarna 
även uttrycka sig på ett annorlunda sätt verbalt. Till exempel genom att innan 
instruktionen prata lite långsammare och dra ut på vissa ord. En lärare uttryckte sig 
på följande sätt: ”Nu vill jag att ni lyssnar noooga”. Alla lärare var noga med att 
använda kroppsspråket som ett verktyg vid olika slags instruktioner, oavsett det 
handlade om regelgenomgång, materialets och/eller elevernas placering eller 
genomgång av lektionens innehåll. Tydliga exempel på detta var att läraren placerade 
sig på den linje bänken skulle stå samt visade med armarna åt vilket håll den skulle 
vara riktad mot. Ytterligare ett exempel är när de lärarna som använde sig av ett 
schema, där det både var skrivet och fanns bilder på, pekade tydligt på tavlan vad de 
redan hade avverkat och vad de skulle göra därefter. Idrottslärarna använde sig av 
kroppsspråket men i olika omfattningar, och i båda exemplen för att förtydliga 
instruktionerna. 

 

5.1.2 Instruktionernas längd 
 

Något som varierade ganska mycket mellan lärarna var längden på instruktionerna 
och samlingarna. Vissa använde sig endast av korta instruktioner och andra endast 
långa. Det fanns även de som varierade mellan korta och långa under ett och samma 
undervisningstillfälle. De läste av eleverna och anpassade längden av instruktionerna 
utefter där de befann sig vid de olika samlingarna. Det vill säga att började eleverna 
vrida på sig försökte lärarna korta ner instruktionen så att de kom igång med 
aktiviteten istället. Trots att samlingarnas och instruktionernas längd varierade fanns 
det en sak alla lärare hade gemensamt. Alla använde sig av väldigt enkelt språk i 
beskrivningarna. De använde sig av så enkla ord som möjligt. Det går att likna vid att 
de förklarade för barn, men utan att prata barnsligt med dem eller förvränga rösten. 
Likaså användes ord som eleverna kände igen från vardagliga situationer. Detta för 
att eleverna hela tiden skulle vara med på vad som skulle göras. 
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Något annat som kunde påverka instruktionernas längd var då eleverna fick vara med 
och repetera olika saker från tidigare lektioner. Exempel på detta kunde vara att 
eleverna fick förklara för oss som observatörer hur en lek de lekt tidigare gick till, 
och på så vis repeterades reglerna men med eleverna delaktiga istället för passiva 
lyssnare. Detta moment (repetition där eleverna var delaktiga) gjorde att 
instruktionernas längd tog lite längre tid, och anledningen till detta var att 
idrottsläraren var noga med att alla som ville svara/berätta skulle få göra det och 
detta utan att någon stressade på den som pratade. Det vill säga att behövde eleven 
lite längre tid på sig för att hitta vissa ord eller liknande så delgavs denne det. Att vi 
uppmärksammade att det var tidigare moment var på grund av att idrottsläraren bland 
annat sa “Kommer ni ihåg när vi gjorde detta förra veckan” eller “Kommer ni ihåg 
hur man gjorde denna leken?” och så vidare. 
 

5.1.3 Stora rörelser 
 
Vissa lärare hade vid observationstillfället lektioner där de var tvungna att visa olika 
rörelser som eleverna sedan skulle göra, antingen under uppvärmningen och/eller i 
huvudmomentet. En del lärare visade rörelsen innan den skulle göras och andra 
under tiden. Men oavsett hur de gick till väga var stora och långsamma rörelser något 
som kännetecknade instruktionerna. Exempel på detta var när en lärare genomförde 
en stationsbana med eleverna. Innan denna påbörjades visade läraren de olika 
momenten på stationerna. En av stationerna var step up, det vill säga att de skulle 
springa upp och ner på en bänk. När idrottsläraren visade denna station gjordes 
övningen långsamt och med stora tydliga steg. Detta bidrog till att själva 
rörelsen/rörelsemönstret blev enklare att uppfatta samt att man fick ett visuellt 
intryck av vad som skulle göras och hur det såg ut. 

 

5.2 Bemötande gentemot eleverna 

5.2.1 Lugna och lyhörda 
 
Under de olika observationerna var alla idrottslärare noga med att se alla samt lyssna 
på alla elever. Om eleverna ville säga något mitt under en samling eller aktivitet 
(oavsett det hade med instruktionerna eller momentet att göra eller inte) gav läraren 
tid till detta. Ett tydligt exempel på hur detta syntes var att lärarna lät eleverna som 
räckte upp handen svara eller berätta något i sitt eget tempo. Detta utan att läraren 
hade bråttom, det vill säga att han/hon inte skyndade på eleverna eller försökte 
fortsätta lektionen. Likaså var de noga med att inte missa någon utan alla som ville 
säga något skulle få göra detta. Eleverna bemöttes, och likaså deras åsikter och 
frågor besvarades alltid på ett lugnt sätt. Vilket i sin tur bidrog till en trygg miljö där 
de kunde känna ett förtroende till läraren. Det spelade ingen roll om en och samma 
fråga upprepades, svar gavs ändå och på ett lika lugnt sätt. Detta är i sin tur något 
som bidrar till att eleven känner sig sedd och vidare leder till en känsla av 
gemenskap och glädje. Likaså ligger en sådan här miljö till grund för ett gott samspel 
lärare och elever emellan men också mellan elever och elever. 
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5.2.2 Röst- och avståndsreglering 
 

Något som skiljde idrottslärarnas bemötande åt var att vissa var mer bestämda än 
andra. Detta visade sig genom att en del höjde rösten något så att alla hörde för att 
sedan påpeka att ”nu är det jag som pratar och då vill jag att ni lyssnar”. 
Majoriteten använde dock det andra alternativet, det vill säga att de sänkte rösten 
istället. Detta gav eleverna en indikation om att de skulle vara tysta och lyssna. Detta 
var även ett måste för att kunna höra vad lärarna sa. Att sänka rösten fungerade 
väldigt bra och lärarna fick eleverna till en lika lugn nivå som denne var på, samt att 
de blev tysta och lyssnade noga. Oavsett idrottslärarna var mer eller mindre 
bestämda så var de alltid lugna och glada, samt att de aldrig blev arga eller liknande. 
 

Sättet idrottslärarna bemötte eleverna på var något som kunde variera under en och 
samma lektion. Att det skiljde sig berodde på om det var hela gruppen eller en elev 
läraren pratade med. Likaså kunde det bemötande skilja sig mellan de olika eleverna 
också. Det som var gemensamt var det lugna och trygga bemötandet mot alla elever. 
Det som skiljde kunde däremot vara om läraren stod väldigt nära eller valde att inte 
stå så när inpå eleven. Avståndet valdes beroende på vad det var som skulle 
förmedlas, samt vem det var detta skulle förmedlas till och i vilken situation denne 
befann sig. Exempel på detta är att vissa elever behövde ett nära bemötande i form av 
en klapp på ryggen som motivation till att fortsätta aktiviteten. Andra behövde 
närheten som ett stöd för att våga testa något nytt eller något de inte kände sig säkra 
på än (till exempel att läraren gick nära och höll i handen vid balansgång). Att 
idrottslärarna i bemötandet med några andra elever valde att ha lite mer fysiskt 
avstånd berodde ofta på att de inte tyckte det var lika naturligt eller hade samma 
behov av närhet. Likaså kunde distanstagandet bero på att vissa behövde vara ifred 
och återhämta sig stället för att någon som kom och la handen på axeln. Ofta ger det 
en lugnande effekt och kan uppfattas som beröm genom att lägga en hand på axeln 
till exempel. Men i vissa fall kan denna gest istället ha motsatt effekt och stressa upp 
och störa återhämtandet och lugnet, som krävs för att vissa exempelvis så snabbt som 
möjligt ska komma tillbaka till aktivitet. 
  

5.2.3 Anpassning av övningar 
 
Att möta eleven där var och en eller klassen befann sig när det handlade om 
anpassning av olika övningar och dess krav på rörelser var något som syntes att 
idrottslärarna arbetade med. Men detta kunde synas på olika sätt. Vissa idrottslärare 
kunde ha planerat en lektion som innehöll rörelser som hela klassen klarade av, 
under tiden andra kunde ha olika nivåer på en och samma rörelse där eleverna själva, 
och ibland styrt av idrottsläraren, fick välja vilken nivå som var lagom. Under de 
lektioner där övningarna eller momentens rörelser var anpassade så att alla i klassen 
klarade av dessa var det ofta någon lek som genomfördes. Eleverna kunde klara av 
det olika bra men leken låg ändå på en nivå där alla fick möjlighet att lyckas på ett 
eller annat sätt, både individuellt och i grupp. Ett exempel på lektion där läraren 
mötte varje elev där denne var genom att ge flera alternativ på samma rörelse (olika 
nivå) var under en lektion där huvudmomentet var en stationsbana. Stationsbanan 
innehöll enkla fysiska övningar som på ett eller annat sätt passade alla eleverna, och 
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tränade olika delar av kroppen samt olika motoriska färdigheter. Vissa stationer 
kunde vara en ganska stor utmaning för vissa, antingen på grund av att den var lite 
svårare eller att eleven tyckte att den var otäck och inte kände att den skulle klaras 
av. På dessa stationer hade läraren medvetet lagt in olika nivåer man kunde utföra 
rörelsen på. Exempel på detta kunde vara att eleven istället för att jogga med höga 
knän på tjockmattan kunde jogga med höga knän jämte redskapet istället. Likaså 
balansgång kunde för vissa vara en utmaning och där fanns möjligheten att hålla i en 
assistent som ett stöd för balansen, alternativt gå på en rättvänd bänk eller linje på 
golvet istället. I och med detta bemötande i form av anpassningar utmanas alla 
eleverna men utifrån sig själva, samt att det leder till att alla får chansen att lyckas 
och känna att de kan. 

 

5.3 Positiv och motiverande uppmuntran 

5.3.1 Kollektiv feedback 
 
Alla idrottslärare som observerades gav positiv feedback till eleverna, detta även om 
eleverna inte utförde ett moment på rätt sätt eller liknande. Likaså om eleverna 
endast var med en liten del av lektionen var den positiva feedbacken något som 
utmärkte sig. Om några elever satt vid sidan om och inte var så delaktiga var 
idrottslärarna framme och försökte få med dem, men detta utan att tjata. De fick en 
form av återkoppling på det de sa eller gjorde (i detta fall satte sig vid sidan av). En 
av lärarna sa till exempel ”Ska inte ni vara med?” Sitt ni vid sidan och titta på lite så 
kanske ni kan vara med sedan igen när du tröstat din kompis.” (kompisen hade ont i 
foten). De eleverna som var med fick istället positiv återkoppling i form av ”Jättebra 
jobbat allihop! Bra n.n.! (sa allas namn en gång) Vad duktiga ni är!”. I dessa 
exempel går det att se tydlig kollektiv återkoppling på det eleverna utförde. Alla fick 
höra att de var duktiga och denna positiva feedback bidrog till ökad motivation. Sett 
till alla observationer och den positiva feedback som gavs var det även mestadels 
kollektiv feedback eleverna fick. Det var alltså inte lika mycket individuell som 
kollektiv feedback. 
 

Vid den avslutade samlingen var alla idrottslärarna noga med att stärka eleverna i 
form av att säga att de kämpat på bra under lektionen. För vissa lärare var det endast 
detta som var det viktiga att lyfta fram i avslutet, under tiden för andra var den 
positiva feedbacken en lika viktig del men även återkoppling till vad som gjorts 
under lektionen var viktigt samt vad som skulle göras nästa idrottslektion. De lärare 
som återkopplade till lektionen eller sa vad som skulle göras nästa idrottslektion 
avslutade alltid med den positiva feedbacken till klassen. Detta i sin tur bidrog till att 
eleverna gick ut med ett leende på läpparna och kunde känna sig duktiga, oavsett 
deras idrottslärare återkopplat till lektionen och fått den positiva feedbacken efter 
eller endast fått den positiva feedbacken på den avslutande samlingen. 

 

5.3.2 Individuell feedback 
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Individuell feedback inkluderar både positiv och konstruktiv feedback. Alla 
idrottslärarna hade gemensamt att gå fram till var och en i klassen flera gånger per 
lektion, för att uppmuntra samt återkoppla till det de gjorde med positiva ord. Det 
som kunde skilja lärarna åt var att vissa även gav feedback i form av att hjälpa dem 
med en övning som inte fungerade riktigt. Det vill säga att de kunde komma och säga 
”Bra N.n.! Ska vi prova att lyfta upp ena benet i luften?”, och hjälpte dem sedan att 
hålla balansen. Såhär sa och gjorde de istället för att gå in och påpeka saker som blev 
fel. Något annat som varierade mellan idrottslärarna i den individuella feedbacken 
var också att vissa gick nära och höll i dem/var ett fysiskt stöd samt pratade lågt 
samtidigt som de återkopplade. Detta för att vara extra tydlig med att återkopplingen 
var riktade till just den eleven vid det tillfället. Andra hade inte samma fysiska 
kontakt i samband med feedbacken. Detta syntes i form av att de kunde stå lite längre 
ifrån och pratade högre med eleven vilket gav större möjlighet för andra att höra 
också. Då återkopplingen endast var positiv hängdes inte någon elev ut på något sätt 
även om läraren pratade så att hela klassen hörde. Ett tydligt exempel på att någon 
inte hängdes ut i samband med att de fick återkoppling var under en av lektionerna 
när eleverna skulle förflytta sig från en station till en annan. Idrottsläraren upptäckte 
att alla inte hade bytt plats och istället för att säga till en elev inför hela klassen så 
ställdes följande fråga: ”Har alla bytt plats nu?”. Då alla fortfarande inte bytt plats 
fick lärare till slut påpeka för den/de som inte bytt plats, och detta blev på ett diskret 
sätt då läraren var glad och positiv samt att det hela avdramatiserades att de glömt 
byta plats. 
 

Ytterligare en form av individuell feedback var att läraren kunde visa rörelsen för 
eleven samtidigt som han/hon var positiv och sa att eleven var duktig. Detta kunde i 
vissa fall användas som återkoppling till hela klassen (kollektiv feedback) då lärarna 
upptäckte att klassen gjorde någon annan övning än de skulle på någon station till 
exempel. Då kunde läraren gå in och rätta till detta genom att säga: ”På denna 
station vill jag att ni försöker göra såhär.”. Genom att visa övningen och säga detta 
fick varje elev en form av konstruktiv feedback på att de inte gjort på rätt sätt från 
början. Men det var hela tiden på ett positivt sätt och aldrig sa de något i form med 
att någon gjorde fel eller liknande. 
 

I varje klass fanns det alltid någon eller några elever som av någon anledning gick 
och satte sig vid sidan av under idrottslektionens gång. Det uppmärksammades av 
alla idrottslärarna. Ett exempel på detta är under en lektion där läraren diskret (för att 
de andra eleverna inte skulle märka så mycket) och vid ett passande tillfälle gick 
fram och frågade eleven som satt vid sidan ”Ska du inte vara med? Vila du lite och 
så kanske du orkar vara med lite sen igen. Du är jätteduktig och har kämpat på bra 
under lektionen så det är inte konstigt om du är trött. Men vila lite så kanske du kan 
vara med sen..?”. Detta är en form av individuell feedback då idrottsläraren 
återkopplar positivt till vad eleven svarar på första frågan samt peppar denne och 
berättar hur duktig eleven är och har varit. Genom detta senaste exempel, och även 
de lite längre upp under kapitlet individuell feedback, märktes det att idrottslärarna 
var noga med att ge alla individer i klassen positiv feedback. Det fanns ingen elev 
som blev utan den positiva återkopplingen eller fick uppmärksammat mindre 
återkoppling än de andra. Alla fick höra att de var duktiga och denna positiva 
feedback bidrog till ökad motivation och glädje hos eleverna. 
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Hos vissa idrottslärare kunde man även se att de haffade tag i en elev för att stärka 
denne extra efter att lektionen hade avslutats. Ett exempel på detta var under en 
lektion där eleven varit lite orolig för att inte klara ett visst moment, men sedan hade 
övervunnit oron och klarat av momentet. Läraren gick efter lektionen till denne elev 
och sa N.n., du var jätteduktig idag! Och vad duktig du var som klarade det 
momentet”. På detta viset fick eleven extra feedback i positiv form. Både till hela 
lektionen sett men även för att orosmomentet testades. Detta är något eleven bär med 
sig till nästa gång i och med att läraren var noga med att återkoppla positivt. Likaså 
följer dessa positiva ord med under resten av dagen, antingen till kommande 
lektioner och/eller hem. 

 

5.4 Sammanfattning 
 
Observationernas resultat kan sammanfattas samt att frågeställningarna kan besvaras 
på följande sätt: 
 

Hur arbetar lärarna med instruktioner för elever i behov av särskilt stöd och vad är 
utmärkande för instruktionerna? 

Under de lektioner som observerades arbetade alla idrottslärare med väldigt tydliga 
instruktioner, både på ett verbalt och ickeverbalt sätt. Detta utmärkte sig genom att 
de använde kroppsspråket och stora rörelser för att förtydliga de enkelt utformade 
muntliga instruktionerna. De stod placerade i idrottshallen så att alla elever både 
kunde se och höra dem, vilket öppnade möjligheter för eleverna att ta åt sig 
instruktionen på det sätt som passar dem bäst. Däremot instruktionernas längd 
varierade mellan de olika lärarna. Vissa använde sig av längre men tydliga 
instruktioner och andra hade korta och tydliga instruktioner. 

 
Hur arbetar lärarna med bemötandet av eleverna? 

Alla lärare hade gemensamt att de var lyhörda och lugna i sitt bemötande av 
eleverna. Alla elever fick komma till tals och detta i sitt eget tempo (läraren stressade 
aldrig på eleverna för att lektionstid gick åt). Likaså var idrottslärarna tysta och 
förstående i sitt sätt att lyssna på eleverna. Något annat som tillhör bemötandet var 
avståndsregleringen lärarna använde sig av. Beroende på vilken situation som 
uppstod och vilket läge eleverna var i anpassade idrottslärarna det fysiska avståndet 
och närheten gentemot dem. Likaså rösten reglerade lärarna utefter situation. Var det 
mycket prat från elevernas sida fanns det de lärare som höjde rösten för att sedan 
sänka den igen när han/hon fått uppmärksamheten, under tiden andra sänkte rösten 
lite mer så att eleverna blev tvungna att sluta prata för att höra. 
 
Hur ger lärarna feedback? 

Utmärkande för den feedback som idrottslärarna gav var att den var väldigt positiv, 
både individuellt och kollektivt. Även konstruktiv feedback med syfte att förbättra en 
rörelse användes av lärarna men även det på ett väldigt positivt och hjälpsamt sätt. 
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Istället för att säga tänk på detta eller nu glömde/gjorde du inte som man ska hjälpte 
de dem genom att säga nu tar du den handen och lägger den på detta knät. Samtidigt 
som detta sas hjälpte även lärarna dem att flytta handen på plats om eleven inte 
hängde med på hur denne skulle göra. De banade in eleverna i en rörelse istället för 
att ge dem en massa att tänka på samtidigt som rörelsen skulle genomföras. 
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6 DISKUSSION 
 
Efter att ha varit ute på observationerna gick det att se både likheter och olikheter i 
idrottslärarnas instruktioner, sätt att ge feedback på samt hur de bemötte eleverna. 
Något som var gemensamt för alla lärare var att använda sig mycket av 
kroppsspråket för att förtydliga en instruktion. Däremot kunde längden på 
instruktionen variera en del mellan de olika idrottslärarna. Kroppsspråket och den 
varierade längden på instruktionerna skulle kunna vara det Östman och Feldtman 
(1991) tar upp om att vissa elever behöver extra tydliga instruktioner och därmed kan 
dessa ta lite längre tid ibland. Att lärarna använde sig av olika mycket kroppsspråk 
var också något som uppmärksammades. Men gemensamt för att var att de var noga 
med att göra stora och långsamma rörelser för att förtydliga. Att olika mycket 
kroppsspråk användes skulle kunna förklaras genom att vissa klasser behövde mer 
visuell tydlighet. Jakobsson och Nilsson (2011) belyser att det är viktigt att klassen 
får vara delaktig i instruktionerna i form av att repetera tidigare moment som de 
genomfört. Detta nämner dem i samband med en svensklektion. Kanske detta även 
skulle kunna tillämpas under en idrottslektion? Under observationerna syntes att 
många idrottslärare använde sig utav denna metod. De var även noga med att 
repetera rörelser som inträffade under den pågående lektionen och som i vissa fall 
kunde vara nya. Ett exempel på detta från observationen är när idrottsläraren under 
en lektion lät eleverna var delaktiga i att repetera reglerna i en lek. Eleverna fick då 
förklara vad leken gick ut på för oss som observatörer, och alla som ville berätta fick 
säga något i sitt eget tempo utan någon stress. 
 

Detta exempel leder oss även in på lärarens bemötande av eleverna. Skolverket 
(2011) lyfter att eleverna i undervisningen ska bli bemötta utefter deras 
förutsättningar och behov. Likaså ska lärarna sträva efter att ge eleverna 
ämneskunskaper likväl som de ska bidra till en miljö där elevernas personlighet och 
självkänsla kan växa. Under observationerna syntes det tydligt att det skolverket tog 
upp var riktlinjer idrottslärarna verkligen förhöll sig till. Under en av lektionerna 
genomfördes en stationsbana med enkla övningar som passade alla. Var någon 
station lite svårare eller på något vis otäck för en elev hade läraren medvetet lagt in 
alternativ i övningen. Eleven kunde genomföra momentet jämte redskapet istället för 
att vara på det till exempel. Detta leder till att alla erbjuds en utmaning anpassad efter 
sig själv och de får chans till att lyckas. Vickerman (2007) belyser detta som en 
viktig del i en idrottslärares arbete. Oavsett om det föreligger en 
funktionsnedsättning eller inte ska idrottsläraren se till att alla får möjlighet att 
utvecklas och kan delta i undervisningen. Deltagandet under lektionen påverkar 
elevernas hälsa, både fysiskt, psykiskt och socialt. Även det är en anledning till att 
anpassning av lektionen (så alla kan vara med) är viktig. Att lyckas med något 
stärker dessutom elevens självförtroende och det är enligt Hammarberg (2006) något 
alla barn med en funktionsnedsättning har rätt till. Detta tar även Annerstedt m.fl. 
(2001) upp då de menar att idrottslärarna med hjälp av den fysiska aktiviteten ska 
främja elevernas självbild, rörelseerfarenhet samt utveckling. 
 
Vygotskijs (1999) teorier inom det sociokulturella perspektivet belyser att det bästa 
sättet en lärare kan arbeta på, med elever, är genom att bygga på elevernas egna 
erfarenheter. Genom de tidigare erfarenheterna får eleverna lättare att skaffa nya 
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kunskaper inom ämnet. Detta arbetssätt, det vill säg att repetera tidigare lektioners 
moment, var något majoriteten av lärarna som observerades använde sig av. Detta 
var något vi uppmärksammande då idrottslärarna i början av lektionen nämnde att de 
skulle genomföra en aktivitet som de tidigare hade gjort. Ofta ställde även lärarna 
frågan “Kommer ni ihåg när vi gjorde detta förra veckan”, “kommer ni ihåg hur 
man gjorde denna leken?” eller “Kan ni berätta för Johanna och Emma 
(observatörerna) hur man gör denna leken och vilka regler som gäller? Jag tror inte 
de vet hur denna leken fungerar”. Trots att det var en ickedeltagande observation vi 
gjorde, kunde ibland idrottslärarna använda oss för att motivera eleverna till att vara 
delaktiga vid repetitioner och instruktioner av olika slag. Elevernas delaktighet i att 
berätta hur en lek gick till går att koppla ihop med alla de begrepp vi valt att studera i 
denna studie, nämligen instruktioner, bemötande och feedback. Men också vad det 
sociokulturella perspektivet och Vygotskij (1999) tar upp om att man ska bygga på 
elevernas erfarenheter och repetera. Ser vi till feedbacken så fick eleverna positiv 
individuell uppmuntran och feedback av idrottsläraren då de berättade hur leken gick 
till. Likaså var läraren duktig på att lyssna under tiden de berättade och lät eleverna 
göra detta i sin takt. Var det något de glömde eller att läraren märkte att de inte kom 
på rätt ord eller liknande gick denne inte i och avbröt och berättade det sista själv. 
Istället gick idrottsläraren in som en handledare och försökte leda eleven rätt på rätt 
spår. Detta syntes då de ställde små frågor (till exempel “Vad skulle hända med 
konen då bollen träffar den?”) som gjorde att eleven närmade sig det som han/hon 
hade tänkt säga. Detta bemötande gör att eleverna själva får lyckas och att det får ta 
den tid det behövs för att de ska lyckas på bästa sätt och utvecklas. Ser vi till 
instruktionerna kan dessa bli tydligare för eleverna då de själva får förklara. För vem 
förstår vad en person menar bättre än vad denne förstår sig själv? Instruktionerna har 
hamnat på den nivå som eleven själv tycker är lagom för honom/henne. Däremot de 
andra eleverna kanske inte var med på vad klasskompisen menade alltid. Men 
eftersom att läraren var inne med de små frågorna för att påminna och förtydliga 
vissa saker samt upprepade vad eleven sagt kan vi anse att detta förtydligade 
instruktionerna även för de som inte hängde med fullt ut.  
 

En annan sak som för idrottslärare är viktig att tänka på i bemötandet är 
avståndsregleringen till eleverna. Vissa elever har svårare för en fysisk närhet under 
tiden andra elever känner sig lugna och bekräftade (Hassmén & Hassmén, 2010). 
Likaså tar Östamn och Feldtman (1991) upp att vissa elever i behov av särskilt stöd 
behöver ett fysiskt avstånd. Detta på grund av att mycket av deras energi går åt till att 
hålla koncentrationen uppe under lektionen. Därför kan en elev behöva vara i fred 
och återhämta sig för att sedan återgå till aktiviteten när anspänningen släppt. 
Gemensamt för alla lärare under de olika observationerna var att de tog hänsyn till 
detta. Behövde en elev vila och vara ifred fick denne vara det utan att läraren var 
framme hos honom/henne hela tiden. Likaså fick de som var i behov av fysisk närhet 
detta. Det kunde vara allt från en klapp på ryggen i kombination med ett 
uppmuntrande ord till hjälp med en rörelse där idrottsläraren gick in och hjälpte till 
att lyfta armen eller benet till rätt position alternativt fanns som en stöttepelare för 
balans. 
 

Mycket talar för att den fysiska aktiviteten gynnar elever i behov av särskilt stöd och 
deras lärande samt självförtroende. Men en studie av Sit m.fl. (2008) lyfter fram 
rörelseaktiviteten under idrotten som lägre hos elever med en funktionsnedsättning. 
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Det blir inte så lång tid de är aktiva och är i rörelse på grund av att stor del av 
undervisningen går åt till instruktioner. Kanske är det så att deras idrottslektioner 
borde vara längre så att de hinner med instruktionerna samtidigt som de för en högre 
rörelseaktivitet, vilket i längden gynnar utveckling och självtillit? De olika 
idrottslärarna vi observerade lade olika mycket tid på instruktioner och det kan bero 
på att vissa valde att prioritera den fysiska aktiviteten och dess betydelse för 
eleverna, under tiden andra såg instruktionen som en minst lika viktig del då det 
ingav trygghet hos eleverna. En annan förklaring till detta skulle kunna vara att de 
olika klasserna inte var sammansatta på samma sätt med samma sorts 
funktionsnedsättningar, och därför var idrottsläraren tvungen att anpassa längden på 
instruktionerna utefter klassen och vad de har för svårigheter. En och samma lärare 
kanske har korta instruktioner i en klass och längre i en annan? Detta var något vi 
tyvärr inte kommer att få svar på då samma lärare inte följdes i flera olika klasser och 
sammanhang. Sit m.fl. (2008) poängterar att för vissa elever är det betydelsefullt för 
lärandeprocessen att instruktionerna är långa. Likaså tar Östman och Feldtman 
(1991) upp att längre instruktioner kan gynna eleverna i deras utveckling. Dels för att 
bygga upp en bra relation lärare och elever emellan men även för att få utrymme för 
att göra en instruktion extra tydlig. Vissa elever kan behöva väntas in innan det har 
förstått vad som ska göras eller liknande. Enligt Hammar och Johansson (2008) kan 
behovet av instruktioner skilja sig mellan olika funktionsnedsättningar. Även detta 
kan ligga till grund för hur långa eller korta instruktionerna var. Att långa 
instruktioner skulle gynna elever i behov av särskilt stöd ifrågasätter dock Hammar 
och Johansson (2008) då de tar upp att korta och enkla instruktioner är utmärkande 
för instruktioners tydlighet. De menar att långa och innehållsrika instruktioner ofta 
kan vara svåra att komma ihåg och förstå för eleverna. 
 

Feedbacken är också någonting vissa lärare prioriterade olika, vissa fokuserade på 
den individuella feedbacken medan andra gav eleverna mer kollektiv feedback under 
lektionen samt vid pauserna eller som avslutning på hela lektionen. Gemensamt för 
alla lärare var ändå att det var positiv feedback. Feedbacken är en viktig del i 
lärandet eftersom vissa elever har svårigheter med både teori och motoriken under 
idrotten. Hammar & Johansson (2008) menar då att det är viktigt att eleverna får 
känna att de lyckas och på så vis kunna bygga upp sitt självförtroende och 
självkänsla. Den positiva feedbacken är därför en viktig del i undervisningen. Både 
för att eleverna inte ska få en negativ syn på ämnet idrott och hälsa, att utvecklingen 
ska fortgå samt att det är ett sätt att uppmuntra eleven att fortsätta kämpa. Även om 
saker och ting inte blir helt rätt eller om de inte vill genomföra aktiviteten, får 
eleverna ändå uppmuntrande ord och positiv feedback på det de faktiskt genomför. 
Men för att utveckling ska ske på bästa sätt är det även viktigt med konstruktiv 
feedback. Enligt Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (2014) ligger den 
konstruktiva feedbacken till grund för att ändra något som är felaktigt till det mer 
korrekta. Ges ingen konstruktiv feedback finns risken att man fortsätter att göra fel. 
Idrottslärarna använde konstruktiv feedback men väldigt positiv och diskret sådan. 
Detta syntes då de hjälpte vissa av eleverna med att flytta handen eller foten till rätt 
placering. Istället för att samtidigt säga att nu gjorde du fel eller på detta sätt, gör 
såhär istället sa de bra, nu provar vi att flytta handen till andra knät istället eller nu 
tar vi den handen och håller på ryggen. Den konstruktiva feedbacken bidrog till att 
eleven gjorde rätt till slut men den delgavs aldrig eleven som att de gjort fel från 
början. 
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Efter att ha observerat och knutit an resultatet till tidigare forskning och litteratur 
upptäcker man att både feedback, bemötande och instruktionernas tydlighet gärna 
går över i vartannat. Alla tre delarna fungerar som ett samspel för att en lektion ska 
bli så bra som möjligt, och för att eleven ska få ut så mycket lärande som möjligt på 
sin väg mot att nå målen. 
 

För elevernas lärande är det av stor betydelse att läraren har ett sociokulturellt 
perspektiv i åtanke i undervisningen. Säljö (2000) menar att eleverna behöver känna 
meningsfullhet i undervisningen för att motivationen ska hållas levande, samt att 
arbetssättet bör bygga på elevernas egna erfarenheter. Därför är det viktigt att läraren 
bemöter eleven på ett lyhört och förstående sätt och att tid ges till detta (Nilholm, 
2012). Östman och Feldtman (1991) tar däremot upp att repetition är en viktig del i 
lärandeprocessen. Att eleverna fick vara med och repetera tidigare saker var något 
som utmärktes tydligt under observationerna då lärarna kunde säga “kommer ni ihåg 
hur denna lek gick till?”, och så fick eleverna vara med och repetera reglerna. 
Genom att repetera både instruktioner och genomföra samma aktiviteter under flera 
lektioner är därför en fördel. Detta eftersom eleverna då får egna erfarenheter som de 
sedan har till nytta i sin egen utveckling. Att repetera gör att eleverna blir säkrare på 
övningen och det i sin tur kan bidra till en trygghet som leder till att de vågar 
utveckla övningen, testa nya saker samt utmana sig själva. Därför blir även den 
positiva feedbacken viktig så att eleverna får höra att de kan och är duktiga. Visar 
läraren detta för eleven så kommer eleven enligt det sociokulturella perspektivet 
spegla sig i detta och känna likadant själv. Detta eftersom elever påverkas av viktiga 
personer (lärare med flera) i sin omgivning (Hundeide, 2006). Utifrån det här ser vi 
att lärarnas förhållningssätt gentemot eleverna är viktiga, hur de bemöter, återkopplar 
och ger instruktioner till eleverna. Har läraren en negativ inställning till det eleven 
ska göra eller gör får även eleven en negativ inställning. Blir eleven inte sedd och 
aldrig får höra att han/hon är duktig på något kan det leda till ett sämre samspel 
mellan läraren och eleven samt att konflikter kan uppstå. Mycket av det 
sociokulturella perspektivet lyfter just samspelet med omgivningen och viktiga 
personer som en central del för elevernas lärandeprocess. Det vill säga att 
kunskapsutvecklingen hos varje elev sker genom samspel med andra personer i sin 
omgivning (klasskompisarna och lärarna med flera) (Säljö, 2000). Eftersom 
omgivningen är en avgörande faktor behöver meningsfullheten, förståelsen och 
tryggheten i vad eleverna ska lära sig finnas där. Detta för att eleverna ska motiveras 
och vilja lära sig samt göra sitt bästa under lektionerna. Utifrån våra observationer 
fungerade samspelet mellan idrottslärarna och eleverna väldigt bra. Lärarna gav 
mycket positiv feedback och visade en tydlighet samt ett lugnt bemötande till 
eleverna. Enligt det sociokulturella perspektivet skulle detta kunna ligga till grund 
för att atmosfären under de olika lektionerna var så lugn, och visade på ett gott 
samspel samt relation mellan eleverna och idrottslärarna. Detta i och med att 
eleverna speglade sig i de viktiga personerna (idrottslärarna) runt omkring. 

 

6.1 Framtida forskning 
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I denna studie har sökorden idrottsundervisning, funktionshinder, 
utvecklingsstörning, bemötande, feedback, återkoppling, instruktioner, skola och 
idrott använts för att hitta tidigare vetenskaplig forskning inom samma område som 
denna studie bygger på. Sökningarna gjordes i databaserna diva, uppsats, onesearch, 
libris och swepub och sökmotorn google. Dessa sökningar gav många resultat, men 
med annan inriktning jämfört med vår studie. Forskningen som vi fann handlade till 
stor del om inkluderingen av elever med olika funktionshinder och svårigheter i 
”vanliga” idrottsundervisningen. Det fanns endast mindre vetenskaplig forskning om 
idrottslärares arbete med instruktioner, bemötande och feedback under 
idrottslektionen med elever mottagna i särskolan. Frågan är varför detta 
forskningsområde är så tunt trots existensen av skolor som riktar sig till de eleverna 
med någon funktionsnedsättning, och har idrott och hälsa som ett ämne i särskolan? 
Möjligheter för framtida forskning är därför stor och viktig. Även om vissa elever 
med funktionsnedsättning klarar av idrottsämnets praktiska moment bra kan ett 
annorlunda bemötande eller anpassning vara viktigt för förståelsen om vad som ska 
göras eller hur detta ska göras. Det kan vara själva teorin i ämnet som är det svåra. 
Andra elever kan ha motoriska svårigheter på grund av sin funktionsnedsättning och 
därmed behöva extra stöd i de praktiska momenten. Vilket stöd kan idrottslärare ge 
dessa elever? Hur bör instruktionerna vara och så vidare? Forskning bidrar till ökade 
kunskaper samt utveckling och förbättring. Men finns det dåligt med forskning är det 
svårt att få ett konkret exempel på hur man kan göra eller i alla fall vad man bör 
tänka på. 
 

Denna studie har börjat närma sig detta område på ett övergripande sätt. I framtiden 
kan det vara aktuellt att specificera sig mer. Det vill säga att ta reda på om feedback, 
instruktioner och bemötande ska eller kan ske på olika sätt beroende på åldersgrupp. 
Måste läraren kanske förhålla sig på ett speciellt sätt beroende på om eleven är tjej 
eller kille? Spelar det någon roll ifall det är en manlig eller kvinnlig lärare? En mer 
omfattande metod skulle kunna användas också. Vilket även kräver mer tid. 
Antingen att komplettera observationerna med intervjuer alternativt involvera 
eleverna och höra med dem vad de tycker är viktigt att en idrottslärare tänker på i sitt 
agerande. Ofta vet eleverna bäst själva vad deras situation kräver. Detta bekräftar 
Nilholm (2012) då han nämner att lärare som lyssnar på varje elev och låter denne 
påverka sitt eget lärande har stora möjligheter att skapa en bra miljö med ett gott 
bemötande. 
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