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Abstract 

Syftet med denna studie är att undersöka hur gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa 

tolkar och realiserar en bredd av aktiviteter och komplex karaktär vilka är några av de 

värdeord vi möter i ämnets kunskapskrav.  

 

Tidigare forskning visar att lärare upplever en svårighet när det gäller att tolka kun-

skapskraven i idrott och hälsa samtidigt som de efter frågar vägledning och stöd gäl-

lande bedömning och betygsättning (Seger 2014; Annerstedt & Larsson 2010). Både 

Annerstedt & Larsson (2010) och Kroon (2016) ifrågasätter också likvärdigheten när 

det kommer till bedömning och betygsättning i ämnet.  

 

Studien har utgått från en kvalitativ metod och genomförts med semistrukturerade inter-

vjuer där åtta gymnasielärare i ämnet har deltagit. Resultatet har sedan analyserats uti-

från ett teoretiskt ramverk vilket utgörs av läroplans- och ramfaktorteorin.  

 

Studiens resultat visar på att gymnasielärares tolkning och användning av dessa värde-

ord skiljer sig åt. Resultatet visar även på att lärarna själva är medvetna om detta di-

lemma då flera av dem medger att tolkningen av aktuella värdeord är problematisk. 

Studiens slutsats ifrågasätter likvärdigheten i ämnet då flera av informanterna anser att 

värdeorden medför en stor tolkningsfrihet vilket också tenderar att sätta likvärdigheten 

ur spel.  

 

 

 

 

Nyckelord: Idrott och hälsa, bedömning, betygsättning, kunskapskrav. 
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1. Inledning 
 

För de flesta är det kanske inte längre någon större nyhet att Sverige sedan mitten av 1990-

talet sjunkit som sten i de internationella PISA-undersökningarna gällande mätning av elevers 

kunskaper i olika ämnen. Detta har också medfört att den svenska skolan fått stor uppmärk-

samhet i media. Även TV-programmet Uppdrag granskning har på senare tid uppmärksammat 

det som många beskriver som en betygsinflation vilket av betygsexperten Per Måhl förklaras 

som en tvådelad problematik. Det handlar dels om en bristande rättssäkerhet men också om 

bristande likvärdighet (SVT Nyheter, 2016). Läraren Tommy uttalar sig i media med hänsyn 

till den så kallade betygsinflationen: ”Höga betyg men dåliga kunskaper” (Dagens nyheter 

2015a). Han uttrycker tillsammans med flera andra lärare sitt missnöje med det senast införda 

betygsystemet, varpå han konstaterar att det idag inte finns någon likvärdighet gällande be-

tygsättning i svensk skola. Även gymnasieläraren Aida Hadzialic förklarar för expressen att 

det faktum att elever får olika betyg trots samma kunskaper inte är någon överraskande nyhet 

och uttrycker sig enligt följande: 

 

En sak är säker; om vi vill höja kunskapsnivån i den svenska skolan och fortsätta använda betygen 

som urval till gymnasiet och högre studier är likvärdigheten i betygsättningen en fråga alla partier 

bör ta på allvar. (Expressen, 2016).  

 

I dagens nyheter (2015b) förklarar elever, för skribenten Hans Arbman, att de är helt överens 

om hur den enskilda och subjektiva läraren medför att betygen aldrig kommer bli rättvisa. 

Enligt eleverna så hänvisar de flesta lärare till gällande betygskriterier men samtidigt upplever 

eleverna att lärares bedömningar blir väldigt olika och hänvisar även till betygskriterierna som 

luddiga: 

 

Betygen är ofta godtyckliga och subjektiva. Man måste anpassa sig efter de olika lärarna utifrån 

hur de tolkar betygssystemet. Det är den enskilda läraren som är avgörande för hur tillförlitliga 

kunskapsbedömningarna blir (Dagens nyheter 2015). 

 

Vår nyfikenhet kring aktuella styrdokument kan delvis motiveras utifrån yrkesmässiga skäl 

samtidigt som vi i enighet med ovanstående också anser att det är en fråga om rättvisa. Dis-

kussionen kring bedömning och betygsättning har under en längre tid också fokuserats på just 

likvärdigheten. I Sverige är de betyg elever får i skolan av stor betydelse för vilka möjligheter 

de har gällande framtida val av utbildning och yrke (Lundahl 2011, s. 67). Således bör ett 
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tydliggörande av eventuellt otillräckliga delar i aktuella styrdokument vara av både elevers 

och lärares intresse. Utifrån det faktum att det är vårt ansvar som lärare att bedöma och betyg-

sätta våra elever är också vår kompetens av stor betydelse för elevernas resultat. Lundahl be-

tonar därför också vikten av att lärare har en tydlig uppfattning om vad som ska bedömas 

(Lundahl 2011, 67). Därför blir vår tolkning och definition av olika begrepp av yttersta bety-

delse för att över huvud taget kunna framhålla våra betyg som likvärdiga och generaliserbara. 

Frågor gällande ämnets betygsättningsprocess och hur kunskapskravets olika värdeord kan 

konkretiseras är också något som Izabela Seger (2014, s. 145.) framhåller som intressant.  

 

Studien kommer därför att undersöka hur gymnasielärare i idrott och hälsa tolkar värdeorden; 

en bredd av aktiviteter och komplex karaktär. Utifrån egna erfarenheter upplever vi att det 

finns olika uppfattningar gällande dessa begrepps faktiska innebörd. Med avstamp i skolans 

uppdrag om att bedriva en likvärdig utbildning menar vi att dessa oklarheter kan framstå som 

högst problematiska.  
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2. Bakgrund 

I det här kapitlet kommer det att redogöras för en kortare tillbakablick gällande bedömning 

och betygsättning i svensk skola. Kapitlet kommer också att presentera och beskriva begrep-

pet kunskapsbedömning och dess betydelse för en likvärdig bedömning inom skolan. Slutlig-

en kommer också gällande styrdokument med tillhörande kunskapskrav samt bedömningstöd 

att tas upp. 

 

2.1 Historisk bakgrund 

Betygen i skolan är något som under de senaste decennierna varit mycket omdiskuterat. Paral-

lellt med att både skolan och samhället utvecklats och förändrats har även betygsystemet ge-

nomgått förändringar. Under 1900-talet har det tillämpats tre dominerande principer gällande 

betygsättning, det absoluta betygsystemet, det relativa betygssystemet och det målrelaterade 

betygssystemet. Ungefär fram till 1960-talet användes i synnerhet det absoluta betygsystemet. 

Detta system innebar att eleverna fick sina betyg utifrån hur bra de behärskade ett visst inne-

håll. Det vill säga att skolan valde ut ett bestämt kunskapsinnehåll och elevernas uppgift blev 

följaktligen att visa upp för läraren hur bra de behärskade det utvalda innehållet. Från 1960-

talet och fram till mitten av 1990-talet var det sedan det relativa betygsystemet som domine-

rade. Detta betygsystem var ett mer normrelaterat system där eleverna jämfördes med andra 

elever och fick sitt betyg i relation till andra elevers prestationer. 1994 infördes sedan det mål-

relaterade betygssystemet, som gäller än idag. Detta system bygger på att eleverna betygsätts 

utifrån ett antal kunskapskriterier (Nordgren & Samuelsson, 2012, s. 21-30). I den nya läro-

planen (GY11) har däremot begreppet kriterier, vilket tidigare använts för att beskriva kraven 

för olika betygssteg, övergivits till förmån för termen kunskapskrav (Selghed, 2011, s. 13). 

Det är utvalda delar av dessa kunskapskrav som kommer att vara i fokus i denna studie.  

 

I samband med införandet av det målstyrda betygssystemet 1994 genomfördes en utredning 

vilken påpekade vikten av en samverkan mellan lärarna i syfte att kunna garantera en likvär-

dighet, vilket i sin tur betyder att lärarens professionalism fick större betydelse gällande be-

tygsättningen. Detta visar också de allmänna råd som presenterades i samband med införandet 

av det nya systemet, där den kollegiala professionella tolkningen framskrevs som en väsentlig 

faktor i betygsystemet (Samuelsson, 2012, s. 31f). Det finns vissa likheter mellan det målrela-

terade betygssystemet och det absoluta betygssystemet men skillnaden är främst att inom det 
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målrelaterade betygssystemet är det inget specifikt kunskapsinnehåll, som eleverna ska testas 

på, utan det handlar snarare om kunskapskriterier eller kunskapsmål som är oberoende av 

någon specifik aktivitet eller innehåll. 

 

2.2 Kunskapsbedömning  

Det första som bör diskuteras gällande kunskapsbedömning är vilken kunskap skolan vill att 

eleverna skall utveckla. Vilka är egentligen skolans lärandemål och hur går lärare till väga för 

att bedöma dessa. När det kommer till kunskapsbegreppet kan detta delas in i fyra olika kun-

skapsformer vilka förekommer mer eller mindre synliga. I skolan talar ofta om de fyra F:en 

vilka innebär faktakunskap, förståelsekunskap, färdigheter och förtrogenhetskunskap (Skol-

verket, 2011b, s. 48). Även när lärare är medvetna om vilken kunskap det är de vill bedöma så 

kvarstår frågan kring vilken bedömningsmetod som kan anses vara mest lämplig. Utifrån de 

olika kunskapsformerna så kan dessa metoder, vilka vanligtvis i skolan går under begreppen 

prov eller examination, ske både skriftligt och praktiskt (Skolverket, 2011b, s. 58). 

Bedömningstillfällen kan betraktas olika utifrån dess faktiska innebörd, det vill säga betydel-

sen av dess konsekvenser. I engelskan talas det ofta om high stakes utifrån att ett omdöme 

eller betyg har konkreta och betydelsefulla konsekvenser (Skolverket, 2011a, s. 41). De betyg 

elever får i både grundskolan och gymnasiet skulle nog de flesta av oss betrakta som high 

stakes då dessa är avgörande för våra förutsättningar till fortsatta studier men även som en 

referens för att konkurrera på arbetsmarknaden. Med detta vill vi mest poängtera betydelsen 

av våra betyg från både grundskolan och gymnasiet då dessa i stor utsträckning påverkar våra 

möjligheter när det kommer till framtida studie- och yrkesval. Även Annerstedt och Larsson 

(2010, s. 97f) betonar betygens betydelse och hur de påverkar våra chanser i livet vilket gör 

det till en problematisk fråga gällande rättvisa och likvärdighet. 

 

I skolan talas det om termerna summativ och formativ bedömning. Den formativa bedöm-

ningen kan jämföras med när en kock smakar en rätts olika ingredienser medan den summa-

tiva bedömningen kan liknas med gästens omdöme av den färdiga rätten (Skolverket, 2011, s. 

41). Formativ bedömning kan både ske under pågående undervisning i form av observationer 

av elevers praktiska färdigheter men kan samtidigt vara när lärare exempelvis sitter och rättar 

olika skriftliga uppgifter. Den summativa bedömningen handlar istället om när det är dags att 

sätta betyg varpå lärare skall summera elevens kunskaper för att se vilket betyg dessa motsva-

rar. Efter att det målrelaterade betygsystemet implementerats i samband med Lpo94 dröjde 



 

12 

det fram till början av 2000-talet då det efter nationella kvalitetsgranskningar börjades riktas 

kritik mot det nya systemet. Granskningen ledde fram till slutsatsen att det rådde brister gäl-

lande rättvisa och likvärdighet i det nya betygssystemet (Selghed, 2011, s. 25). 

 

2.3 Likvärdig bedömning 

Att betygsättning ska vara likvärdig i landet är en viktig rättviseaspekt då detta räknas som en 

myndighetsutövning. Enligt skolverket handlar likvärdig bedömning om att måttstocken för 

bedömning ska vara den samma för alla elever (Jönsson, 2013, s. 191). Skolverket konstaterar 

att ansvaret på den enskilda läraren är stort. Därför uppmanas också lärare att samarbeta med 

andra lärare för att i så stor utsträckning som möjligt säkerställa en likvärdig bedömning. Att 

diskutera elevers prestationer med andra lärare kan bidra till att bedömningen blir mer subjek-

tiv och tillförlitlig så omdömet inte påverkas av personliga preferenser (Skolverket, 2012a, s. 

24). Ett annat verktyg som används för att säkerställa en likvärdig bedömning på landets olika 

skolor är nationella prov. Dessa är prov som är utformade av ämnesexperter och provkon-

struktörer. Fördelen med dessa prov är att de erbjuder en konkret tolkning av kursplanerna 

jämfört med att det annars är upp till varje lärare att utforma examinationer utifrån sin egen 

tolkning. Även om de nationella proven kan anses vara av hög kvalitet så är dessa endast ett 

stickprov för att mäta ett urval av den kunskap som ordinarie undervisningen skall omfatta. 

Provresultaten bör därför användas som ett kompletterande stöd till lärarens övriga bedöm-

ningsunderlag (Skolverket, 2012a, s. 24). Jönsson konstaterar att de nationella provens för-

ändringskraft uteblir då de inte tenderar att påverka lärarnas bedömning av andra uppgifter. 

Skolverkets utvärderingar visar också på att lärare har svårt att avkoda kvaliteterna i proven 

vilka annars skulle kunna verka som ett föredöme för hur lärare själva kan konstruera egna 

bedömningstillfällen. Proven kan däremot synliggöra förmågor, ämnesinnehåll eller bedöm-

ningsformer som tidigare eventuellt varit utelämnade i undervisningen (Jönsson, 2013, s. 

198).  

 

2.4 Aktuella styrdokument 

Den nuvarande läroplanen, GY11, togs i bruk 2011. Utöver skolans allmänna uppdrag som 

beskrivs i läroplanen har varje ämne ett eget syfte, centralt innehåll samt kunskapskrav till de 

kurser som finns inom ämnet. Efter de två senaste skolreformerna och decentraliseringen av 

skolan har kommunerna fått det fulla ansvaret för att driva landets skolor vilket också medfört 
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att lärarens roll förändrats. Det är lärarens ansvar att kommunicera och tydliggöra lärandemå-

len vilket bland annat innebär lokalt utformade betygskriterier (Redelius, Quennerstedt och 

Öhman, 2015, s. 643).  

 

Här nedan kommer således kunskapskraven för kursen idrott och hälsa 1 att redogöras med 

fokus på de utvalda värdeord/begrepp som studien kommer att beröra. Förutom läroplanen 

finns det dessutom specifika bedömningsstöd för respektive ämne. Dessa bedömningsstöd ska 

fungera som ett hjälpmedel för att förstå och tolka kunskapskraven. Följaktligen kommer 

också bedömningsstödet för ämnet idrott och hälsa att tas upp. 

 

2.4.1 Den nya betygsskalan 

Det nya betygsystemet innebär att betyg för godkända resultat betecknas med A, B, C, D eller 

E. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E medan betyg för icke godkänt re-

sultat betecknas med F. Betygen skall bestämmas med hjälp av de kunskapskrav som före-

skrivits för varje kurs (Skolverket, 2012a, s. 31). Kunskapskraven för betygen A, C och E 

skall definiera vilka kunskaper som krävs för respektive betyg. För att få betygen B och D ska 

kunskapskraven för föregående betygssteg vara uppfyllda samt att kraven för nästa betygssteg 

måste vara uppfyllt till övervägande del. Läroplanen konstaterar även att läraren vid betyg-

sättningen skall utnyttja all information som finns tillgänglig med relevans till de nationella 

kunskapskraven för att kunna göra en allsidig bedömning (Skolverket, 2012a, s. 22). Betygen 

ska spegla de kunskaper eleven har efter avslutat kurs och inte vara en sammanvägning av 

olika resultat i form av ett medelbetyg (Skolverket, 2012a, s. 23). Betygsättningen skall göras 

utifrån de fyra kunskapsformerna; fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet vilka skall ba-

lanseras för att tillsammans utgöra en helhet för eleverna. Därför finns också de olika kun-

skapsformerna representerade i varje betygssteg där de beskrivs mer ingående vad dessa inne-

bär på respektive betygsnivå. (Skolverket, 2011a, s. 6).  

 

2.4.2 Kunskapskraven 

Kunskapskraven utgår från de mål som kursen omfattar och uttrycker med vilken kvalitet eleven 

visar sitt kunnande i förhållande till målen. Kunskapskraven ska användas vid betygssättningen 

(Skolverket, 2012a, s. 9).  
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I denna del kommer det som sagt att redogöras för vad det står om utvalda värdeord/begrepp i 

kunskapskraven för ämnet idrott och hälsa 1. Utvalda värdeord/begrepp är en bredd av aktivi-

teter och komplex karaktär. 

 

Begreppet/värdeordet bredd av aktiviteter finns med i kunskapskraven för såväl betygen E, C 

och A. Det betyder alltså att eleverna måste visa upp goda rörelsekvalitéer i en bredd av akti-

viteter för samtliga betyg. För betyget E står det följande om en bredd av aktiviteter: 

 

Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den 

kroppsliga förmågan. I samband med det beskriver eleven översiktligt aktiviteternas och livsstilens 

betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan (Skolverket, 2011b, s. 85). 

 

För betyget C står det följande: 

 

Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som 

utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utförligt beskriva aktiviteternas 

och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förkla-

ringar med koppling till relevanta teorier (Skolverket, 2011b, s. 85). 

 

Och för det högsta betyget, A, står det följande: 

 

Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter, även 

av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven ut-

förligt och nyanserat beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan 

och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier (Skolverket, 

2011b, s. 86).  

 

Begreppet bredd av aktiviteter är följaktligen något som bör tolkas lika oavsett betyg, där 

skillnaden snarare blir på vilket sätt eleverna utför de olika aktiviteterna som i sin tur blir av-

görande för vilket betyg eleven i fråga får. 

  

Begreppet/värdeordet komplex karaktär finns endast med i kunskapskraven för det högsta 

betyget i ämnet idrott och hälsa. För betyget A står det följande i kunskapskraven för kursen 

idrott och hälsa 1: 

 

Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter, även 

av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan (Skolverket, 2011b, s. 86).  
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2.4.3 Bedömningsstöd i ämnet idrott och hälsa 

Skolverket har tagit fram ett material riktat till lärare i ämnet idrott och hälsa i syfte att bidra 

till en likvärdig bedömning och betygsättning av elevernas kunskaper. Bedömningsstödet 

beskrivs som ett hjälpmedel som ska bistå läraren i detta arbete samtidigt som Skolverket be-

tonar att detta inte kan ersätta lärarens professionella ställningstagande som måste göras i 

varje enskilt fall för att avgöra en elevs kunnande. Bedömningsstödet består huvudsakligen av 

tre olika delar. Materialet inleds med en del om bedömning- och betygsättningsuppdraget i 

allmänhet. Där förklaras kort vad bedömning innebär och kunskapskravens faktiska funktion. 

Kunskapskraven skall uttrycka på vilket sätt eleven har utvecklat sina kunskaper i förhållan-

det till ämnets mål medan de olika betygsstegen skall visa på i vilken utsträckning eleven har 

uppfyllt dessa krav. Det är viktigt att bedömningen är relevant, det vill säga att läraren bedö-

mer det som skalla bedömas enligt ämnesplanen. Det är alltså elevens kunnande som skall 

ligga till grund till bedömning och betygsättning och inte deras attityd, inställning eller när-

varo. Skolverket betonar även att kunnande inte är en fråga om kvantitativa mått exempelvis 

tid, längd eller höjd utan skall fokusera på kvaliteten i ett rörelsekunnande (Skolverket, 2011c, 

s. 3). 

 

Del nummer två syftar till att utreda några centrala begrepp ur inledningen av aktuella kun-

skapskrav vilket lyder: 

 

Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den 

kroppsliga förmågan (Skolverket, 2011c, s. 5). 

 

Den del som är av störst intresse för vår studie är just hur begreppet ”en bredd av aktiviteter” 

definieras. Begreppet kopplas i matrisen direkt till ämnets centrala innehåll där följande akti-

viteter tas upp: 

 

 Motions-, idrotts-, och friluftsaktiviteter som utvecklar allsidig kroppslig förmåga 

  Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinat-

ionsträning  

 Rörelse till musik samt dans  

 Utemiljöer och naturen som arena för rörelse- aktiviteter och rekreation  

 Metoder och redskap för friluftsliv  

 Spänningsreglering och mental träning  
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(Skolverket 2011b, s. 84).  

Det första som tas upp i bedömningsstödet angående en bredd av aktiviteter är att det syftar 

till att ämnet skall erbjuda ett varierat innehåll. Här ställs även frågan om vilka aktiviteter och 

hur många som motsvarar en bredd? Det betonas att likartade aktiviteter bör grupperas i olika 

rörelsekategorier likt punkterna ovan. Detta innebär att det är dessa olika rörelsekategorier 

som bör utgöra en bredd av aktiviteter så att inte ett till synes varierat innehåll faller under 

samma likartade kategori. Samtidigt poängterar Skolverket att begreppet kan exemplifieras 

med hjälp av andra utgångspunkter vilket också kan leda till anda grupperingar eller rörelse-

kategorier. I denna del finns även en tabell (Se bilaga 1) vilken visar på en mängd olika akti-

viteter som faller inom ramarna för de rörelsekategorier som presenterades ovan. Det är sedan 

varje skolas ansvar att utifrån egna grupperingar alternativt de som skolverket tar upp som 

exempel välja ut en bredd av aktiviteter med hänsyn till sina egna förutsättningar. Detta inne-

bär att en bredd av aktiviteter kan se olika ut från skola till skolan så länge eleverna ges möj-

lighet att fördjupa sig i en handfull aktiviteter i olika rörelsekatergorier med relevans till äm-

nets centrala innehåll (Skolverket, 2011c, s. 7). 

 

Den sista delen innehåller i sin tur konkreta bedömningssituationer som illustrerar hur lärare 

kan bedöma olika förmågor som skall utvecklas i ämnet. Här ges exempel på både praktiskt 

och teoretiskt kunnande med konkreta beskrivningar av hur ett utförande bör se ut utifrån de 

olika betygsnivåerna.  
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka gymnasielärares tolkningar av ett antal utvalda vär-

deord ur kunskapskraven i ämnet idrott och hälsa. Studien kommer således att fokusera på 

värdeorden komplex karaktär och en bredd av aktiviteter.  

 

3.1 Frågeställningar 

1. Hur tolkar och använder gymnasielärare värdeorden en bredd av aktiviteter?  

 

2. Hur tolkar och använder gymnasielärare begreppet komplex karaktär och vilka krite-

rier finns det för att en rörelseövning ska kunna utföras med en komplex karaktär? 

 

3. Vad ligger till grund för att gymnasielärare tolkar värdeorden på ett visst sätt? Och hur 

kan dessa tolkningar förklaras? 
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4. Tidigare forskning 
 

Forskning kring skolan och i synnerhet betyg och bedömning verkar vara något som länge 

intresserat människor både på ett nationellt som ett internationellt plan. I USA har vissa stater 

under 2000-talet tvingats skära ner på sin budget för utbildning vilket också resulterat i att de 

tvingats överväga att utesluta olika ämnesområden vilka kan anses ha ett mindre värde i sko-

lan. Detta har medfört att idrott och hälsas amerikanska motsvarighet, physical education, 

legat i riskzonen då ämnets syfte anses vara otydligt. Detta har medfört efterfrågan av en tyd-

ligare definition, dokumentation och bedömning av lärandet i ämnet (Collier, 2013, s. 38).  

 

I USA har man också tagit upp problematiken gällande en rättvis betygsättning i ämnet physi-

cal education. Vad är det som ska bedömas inom ämnet, beskrivs som en återkommande fråga 

på landets bedömning- och betygsseminarier (Mohnsen 2013). Är det ombytt närvaro, fysiskt 

mätbara prestationer eller handlar det om att känna sin kropp exempelvis genom pulshante-

ring. De flesta stater utformar själva sina ”standards” i likhet med landets nationella riktlinjer 

vilka kan jämföras med det vi i Sverige kallar för mål eller betygskriterier. Trots dessa statliga 

och nationella riktlinjer verkar lärare ändå vara osäkra. Ett av de nationella målen handlar om 

att eleven skall visa på en motorisk kompetens i en variation av fysiska aktiviteter. Utöver 

detta handlar målen exempelvis om ett regelbundet deltagande, ett ansvarsfullt beteende med 

respekt för sig själv och andra samt förståelse för hälsoeffekter, social integration och idrotts-

liga principer. Slutligen konstaterar Mohnsen (20013) att ett målrelaterat betygsystem är 

nyckeln för en konsekvent och rättvis bedömning. Detta genom att lärare skapar tydliga krite-

rier för respektive betyg så att eleverna blir medvetna om vad de förväntas att åstadkomma.  

 

Det finns gott om studier med anknytning till svensk skola men då det endast gått fem år se-

dan införandet av den nya läroplanen GY11 så kan forskningsområdet gällande aktuella styr-

dokument beskrivas som relativt begränsat. Skolverket publicerade själva, år 2012, en utvär-

deringsrapport, Ett år med ny läroplan, vilken beskriver skolledares och lärares upplevelser 

och erfarenheter av implementeringen av den nya läroplanen (Skolverket 2012b). Rapporten 

ger dock bara en översiktlig beskrivning av vad den nya läroplanen inneburit och hur den har 

tagits emot av olika lärare och huvudmän. Det framgår däremot att skolledare tror att den nya 

reformen kan komma att medföra en större likvärdighet på en nationell nivå (Skolverket 2012,  

s. 9).  
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Ett forskningsområde som är av stort intresse för vår studie är som sagt den som fokuserar på 

just betyg och bedömning i ämnet idrott och hälsa i svensk skola. Det finns ett antal studier 

gjorda med denna inriktning vilka kort kommer att sammanfattas under kommande rubrik. 

Studierna fokuserar bland annat på lärares erfarenhet, tolkning och kommunikation av aktu-

ella styrdokument men det har även undersökts vad eleverna själva uppfattar som betydelse-

fullt gällande betygsättning i ämnet idrott och hälsa.  

 

4.1 Betyg och bedömning i ämnet idrott och hälsa 

Det nya betygsystemet har medfört både positiva och negativa konsekvenser för landets lä-

rare. En av dessa konsekvenser är att lärare upplever det som positivt att det nu finns ytterli-

gare två betygssteg för att gradera elever då elever tidigare kunde få samma betyg trots väl-

digt olika kunskapsnivåer. Däremot upplever andra farhågor med det nya betygsystemet ef-

tersom de anser att det ställer högre krav på yrkesrollen som lärare. Särskild oro har uttrycks 

angående svårigheten att nå det högsta betyget A jämfört med sin föregångare MVG (Seger 

2014, s. 79ff).  

 

Annerstedt och Larsson (2010, s. 97) har genomfört en studie vilken beskriver lärares erfa-

renheter av det nya målstyrda betygsystemet och dess praktiska konsekvenser. Studien foku-

serar på begreppen validitet, jämförbarhet och rättvisa gällande betygsättning i ämnet idrott 

och hälsa. Undersökningen fokuserar på att kartlägga olika dimensioner av bedömning och 

hur dessa verkställs när det kommer till betygsättning. Efter ett antal, av skolverket tillsatta, 

utredningar i början av 2000-talet insåg utredarna att kunskapsmålen behövde preciseras 

varpå skolverket utformade en rådgivning för att hjälpa skolorna att formulera lokala kriterier 

som låg i linje med den nationella läroplanen. Utifrån rapporter från riksrevisionsverket 2004 

samt 2011 kom det även att ifrågasättas huruvida betygsättningen i svensk skola kunde anses 

vara rättvis och likvärdig (Annerstedt & Larsson, 2010, s. 101; Kroon, 2016, s. 118). Detta är 

något som även konstateras av Svennberg, Meckbach och Redelius (2014, s. 200f) efter en 

undersökning gällande vad lärare anser vara viktigt vid betygsättning. Skolverkets undersök-

ning från 1998 visade också att det råder stora skillnader gällande betygsnitt i landets olika 

delar. Annerstedt och Larsson tar upp hur en del av dessa skillnader kan förklaras utifrån so-

cioekonomiska aspekter men konstaterar samtidigt att det saknas konsekvens i denna förkla-

ring (Annerstedt & Larsson, 2010. s. 101f). Det verkar snarare handla om hur lärares olika 

sätt att hantera betygsättning skiljer sig åt och tenderar istället att ske på måfå. Svennberg, 



 

20 

Meckbach och Redelius (2014, s. 200f) studie visar, i likhet med Annerstedt och Larssons 

studie, på att många lärare tenderar att ha svårt att motivera sin betygsättning utifrån aktuella 

betygskriterier. Istället hänvisar många lärare till magkänslan eller faktorer som helt saknar 

relevans gällande betygsättning.  

 

Undersökningar har även visat på att det råder stora skillnader på landets skolor gällande vad 

som krävs för att nå ett godkänt betyg i ämnet. Många lärare medger att de har lågt ställda 

krav för att nå godkänt och att deltagande oftast är tillräckligt för klara detta (Annerstedt & 

Larsson, 2010, s. 108). De konstaterar även att lärare tenderar att bedöma elevers olika pre-

stationer utan koppling till varken nationella eller lokalt utformade kriterier och istället, likt 

tidigare nämnda studier varit inne på, hänvisar till magkänslan. Detta har medfört att olika 

skolor i landet lokalt använder sig av, även om dessa kan vara outtalade och på så vis dolda, 

ett betygsystem som är i motsats till de nationella riktningarna. Denna verklighet kan förkla-

ras genom, vad också många lärare påpekar, en brist av vägledning och stöd gällande just 

bedömning och betygsättning (Annerstedt & Larsson, s. 108f). Även Tholin (2006) konstate-

rar att skolornas problematik när det kommer till att utforma lokala kursplaner. I likhet med 

Annerstedt och Larsson (2010) understryker han också avsaknaden av fortbildning, i detta fall 

specifikt vid införandet av nya betygskriterier. Tholin (2006) betonar även tiden som en faktor 

vilken försvårar realiseringen av de nya styrdokumenten.  

 

I en undersökning av Izabela Seger (2014, s. 82) visar resultatet på en gemensam uppfattning 

om svårigheten i att tolka de olika kunskapskraven som introducerats i samband med de nya 

kunskapskraven. Tolkningen av styrdokumenten är däremot en problematik som även funnits 

innan införandet av GY11. Garefalakis (2008) har också undersökt hur lärare tolkar styrdo-

kumenten varpå han konstaterar att tolkningen skiljer sig åt mellan så väl olika skolor som 

lärare på samma skola. Trots skolverkets olika bedömningstöd så verkar lärare i ämnet vara 

osäkra på vad som krävs för respektive betyg inom de olika förmågorna. Annerstedt & Lars-

son (2010, s 108f) konstaterar slutligen att det krävs vidare forskning kring det nya mål-

relaterade betygsystemet då det uppenbarligen medfört stora svårigheter gällande att systemet 

ska vara öppet och rättvist. Således menar de att det utifrån rättvisa och likvärdighet finns 

anledning att ifrågasätta detta system.  

 

Även Svennberg, Meckbach och Redelius (2010) studie är en bekräftelse av tidigare genom-

förda studier då den också visar på att lärare använder sig av bedömningskriterier som saknar 
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relevans i aktuella styrdokument. Den visar även indikationer på att lärare endast är medvetna 

om vissa delar av bedömningsprocessen medan andra bedömningsfaktorer tenderar att tyst 

påverka betyget i realiseringsarenan. Resultaten visar även på att konstruktioner som saknade 

relevans i betygskriterierna kunde matcha andra betygsrelaterade konstruktioner som kunde 

anses ha en relevant betydelse (Svennberg, Meckbach & Redelius, 2014, s. 211f). 

 

Slutligen konstateras att betygskriterierna kan vara otillräckliga för möjliggöra likvärdiga och 

rättvisa betyg. I studien betonas också vikten av att betygskriterierna måste vara tydliga och 

att lärare måste vara väl utbildade när det kommer till betyg- och bedömningsprocessen. Det 

är först efter att lärare verbaliserat och tydliggjort de bedömningsfaktorer som de tenderar att 

använda sig av som det går att ta ställning till huruvida de uppfyller de officiella kraven och 

eventuellt påvisa behovet av stöd och professionell utveckling (Svennberg, Meckbach & Re-

delius, 2014, s. 211f).  

 

4.2 Sammanfattning 

Tidigare forskning tenderar att vara in på liknande spår då samtliga av de studier som present-

eras ovan på något sätt belyser en problematik gällande bedömning och betygsättning i sko-

lan. På ett internationellt plan handlar studiernas problematik framför allt om ämnets legitimi-

tet i form av otydliga lärandemål. Flera nationella studier handlar istället om just likvärdighet 

inom ämnet idrott och hälsa då forskare på olika sätt framhäver olika brister i just bedömning- 

och betygsprocessen. Garefalakis (2008) och Seger (2014) framhåller båda den problematik 

som lärare upplever när det kommer till att tolka olika styrdokument vilket också kan moti-

vera studiens frågeställning för just lärares tolkningar av utvalda värdeord. Svennberg, Meck-

bach och Redelius (2014) samt Annerstedt och Larsson (2010) lyfter alla likvärdigheten i äm-

net och otillräckliga betygskriterier som ett problem då många lärare istället tenderar att hän-

visa omdömen och betyg till magkänslan. Frågan är då om det är utformningen av aktuella 

betygskriterier i sig som det är fel på eller om det istället finns andra faktorer som gör att de 

blir otillräckliga? Genom att försöka besvara studiens sista frågeställning om vad som ligger 

till grund för gymnasielärares tolkning av utvalda värdeord kan ytterligare en dimension till-

föras i diskussionen i huruvida utformningen av aktuella kunskapskrav är konkret nog. 
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5. Teoretiskt perspektiv 
 

Studien utgår från ett läroplansteoretiskt perspektiv och kommer dels att analysera den insam-

lade empirin utifrån Göran Lindes tre centrala begrepp om läroplansprocessen. Utifrån studi-

ens syfte, hur gymnasielärare tolkar valda värdeord, är läroplansteori ett lämpligt teoretiskt 

verktyg. Läroplansteorier har flera olika ingångar, vilka möjliggör en inblick i vad som på-

verkar läraren i sin planering samt genomförande av undervisning. Vidare behandlar också 

läroplansteorin styrdokumenten och hur dessa tolkas i förhållande till lärarnas undervisning.  

Linde pratar om dessa begrepp som arenor för läroplanens urvalsprocesser. Dessa arenor är 

formuleringsarenan, transformeringsarenan samt realiseringsarenan. Studien kommer också 

att utgå från ramfaktorteorin för att se vilka olika faktorer som påverkar vad som händer i de 

olika arenorna. Utifrån dessa teoretiska ramverk har sedan en intervjuguide konstruerats för 

att besvara studiens frågeställningar. Meckbach, Redelius och Svennberg (2014) har också 

använt sig av en läroplansteoretisk utgångspunkt där de sammanställt en modell vilken inne-

håller såväl Lindes tre arenor som ramfaktorteorin. Nedan följer den modell, vilken kan ses 

som kärnan i vårt teoretiska ramverk (Figur 1). 

 

 
Figur 1. Modell för läroplansteori och ramfaktorteori (Meckbach, Redelius & Svennberg 

2014, s 202). 
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5.1 Formuleringsarenan 

I denna arena sker formuleringen av läroplanerna, vad styrdokumenten ska innehålla och vil-

ket det specifika innehållet i varje ämne blir. Vidare handlar det också om vilken utsträckning 

ett ämne får i skolan gällande antal undervisningstimmar men också gällande innehåll samt 

syfte med varje specifikt ämne. Det som händer i formuleringsarenan är helt enkelt att politi-

kerna tar fram och bestämmer de dokument som skolan bygger på, det vill säga läroplanen 

och styrdokumenten. Det innebär att såväl skolan i sig och alla lärare skall förhålla sig till 

dessa dokument och det betyder också att denna arena är högst upp i näringskedjan och oav-

sett vad som händer i arenorna under ska det relateras samt subordineras till dessa dokument 

som tagits fram i formuleringsarenan (Linde, 2012 s. 23).  

 

5.2 Transformeringsarenan  

I transformeringsarenan är det den undervisande läraren som står i centrum. Här blir nämligen 

tolkningen av styrdokumenten från formuleringsarenan det centrala. Således kommer vår stu-

die också främst att inrikta sig på transformeringsarenan eftersom vår studie syftar till att un-

dersöka lärares tolkningar av utvalda värdeord. Vidare är det också här som de olika ramfak-

torerna spelar in gällande hur den undervisande läraren väljer att transformera samt tolka lä-

roplanen med tillhörande styrdokument. Linde lyfter fram två olika möjligheter att undersöka 

villkoren mellan den formulerade läroplanen och vad som faktiskt sker i själva undervisning-

en. Det ena sättet är att ta utgångspunkt i läroplansformuleringen och sedan notera avvikning-

arna från läroplanen som hinder vilka bör undersökas. Det andra tillvägagångsättet som Linde 

tar upp är att se den formulerade läroplanen som en av många faktorer som har en inverkan på 

undervisningsinnehållet. Det vill säga att det som är skrivet i läroplanen inte styr hela under-

visningen utan blir istället en av flera faktorer som påverkar undervisningen. Andra faktorer 

som således också styr undervisningsinnehållet, vilka Linde lyfter fram, är ett ämnes tradit-

ioner och läraren som individ. Med läraren som individ menar Linde att läraren har en viss 

frihet att tolka läroplanen och att den enskilde lärarens tolkning blir en viktig faktor gällande 

hur undervisning kommer att gestaltas. Vidare skriver Linde om den potentiella repertoaren 

och den manifesta repertoaren. Den potentiella repertoaren innebär helt enkelt vad läraren 

ifråga faktiskt kan undervisa om och i beroende på sin personliga bakgrund och erfarenheter, 

alltså vad han eller hon behärskar. Den manifesta repertoaren blir istället de lektioner läraren 

genomför. Följaktligen påverkas den manifesta repertoaren av hur väl utvecklad den potenti-

ella repertoaren är hos en lärare, desto större och omfångsrikare potentiell repertoar läraren 



 

24 

har desto specifikare samt strategiskt benägen blir den manifesta repertoaren (Linde, 2012 s. 

55ff).    

  

5.3 Realiseringsarenan  

Den tredje och sista arenan är realiseringsarenan. Här är själva utförandet av undervisningen, 

lektionsinnehållet, som läraren väljer ut, samt elevernas aktivitet under dessa lektioner som 

blir det intressanta. Vidare skriver Linde att kommunikationen och aktiviteten i klassrummet 

ställs i fokus i realiseringsarenan. I realiseringsarenan är frågor om hur klassrumsklimat ser 

ut, samspelsmönster i klassrummet och elevers inflytande på undervisningen frågor som blir 

intressanta att undersöka (Linde, 2012 s. 73-84). 

 

5.4 Ramfaktorteorin 

Ramfaktorteorin bygger på att det finns olika ramar eller faktorer som påverkar vilket innehåll 

som bedrivs i undervisningen. Ramfaktorteorin är en del av läroplansteorin och syftar således 

till att studera ”relationerna mellan resultat, undervisningsförlopp och begränsande yttre be-

tingelser” (Linde, 2012 s. 18). Hur lärare väljer att planera och gestalta undervisningen är 

alltså beroende av vissa bestämda ramar och bör sålunda också ses utifrån det sammanhanget 

(Pettersen, 2008 s. 58). I figuren ovan är ramfaktorerna uppdelade i två kategorier, inre re-

spektive yttre ramar. Denna uppdelning är något som Pettersen (2008) skriver om och ger 

även exempel på vilka olika faktorer som tillhör de inre respektive de yttre ramarna. Till de 

inre ramarna hör sådant som läraren själv kan påverka och de yttre ramarna är istället sådant 

som läraren inte kan styra över (Pettersen, 2008 s. 59). I figur 1 finns det exempel på både 

yttre och inre ramar. Dessa olika faktorer kommer tillsammans med arenorna att ligga till 

grund för vår analys om hur och varför lärare i ämnet idrott och hälsa tolkar de valda värdeor-

den från kunskapskraven som de gör. 
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6. Metod 

I följande avsnitt behandlas val av metod med tydliggörande av metodens innebörd och hur 

detta val kan motiveras. Vidare kommer också urval, genomförande samt etiska aspekter att 

redogöras.  

 

6.1 Val av metod 

Valet av en kvalitativ forskningsmetod gjordes utifrån valt syfte och frågeställning. Trost 

(2010, s. 31) skriver att vilken metod du väljer att använda är beroende av studiens syfte. Vårt 

syfte är att undersöka lärares tolkningar av valda värdeord, vilket gjorde att kvalitativa inter-

vjuer ansågs vara den bäst lämpade metoden. Kvalitativa intervjuer ger således en möjlighet 

till att uppnå en djupare diskussion mellan oss som forskare och våra respondenter. Kvalitativ 

forskning tenderar också att vara mer övergripande i frågeställningarna där vikten ligger på 

intervjupersonernas tolkningar samt uppfattningar av vissa frågor. Det vill säga att det är re-

spondenternas synpunkter som blir det intressanta (Bryman, 2011, s. 413ff).  

 

Studien kommer att genomföras med hjälp av semistrukturerade intervjuer vilket kommer att 

förklaras senare i kapitlet (se kvalitativ intervjumetod). Vid en semistrukturerad intervju utgår 

forskaren från vissa teman som ska behandlas men intervjun är öppen där respondenten har en 

stor frihet när det gäller att formulera svaren. Frågorna behöver inte heller ställas i någon spe-

cifik ordning utan nästa fråga är beroende på vad respondenten svarade i föregående fråga 

(Bryman, 2011, s. 415). Således har en intervjuguide konstruerats utifrån den semistrukturer-

ande principen där frågorna består av specifika teman. Hela intervjuguiden finns under bilaga 

2. 

 

6.2 Kvalitativ forskning 

Den kvalitativa forskningsstrategin har växt fram ur den humanistiska vetenskapstraditionen 

(Stukat, 2011, s. 36). Det som ofta kännetecknar den kvalitativa forskningsstrategin är en in-

duktiv metod och ett tolkande synsätt (Bryman, 2015, s. 40). Ett kvalitativt synsätt bygger 

framför allt på att tolka och förstå den information som framkommer. Genom att samla in 

information och sedan analysera denna vill man visualisera och beskriva något. Den kvalita-

tiva metoden innebär ofta ett försök att nå en djupare förståelse för det enskilda fallet vilket 
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gör att det är svårt att generalisera utifrån en kvalitativ ansats. Vanliga angreppssätt inom den 

kvalitativa forskningstraditionen brukar vara samtal, intervjuer och observationer. 

  

Den kvalitativa forskningen kritiseras ofta för att vara subjektiv då resultaten är väldigt bero-

ende av vem som gjort analysen. Forskaren får således en väldigt betydelsefull roll i forsk-

ningsprocessen varpå tolkningen och resultaten i en studie kommer präglas av dennes erfa-

renhet och förförståelse (Stukat, 2011, s. 36). En variant av det kvalitativa angreppssättet är 

fenomenografin vilken fokuserar på hur olika fenomen uppfattas av människor. Det handlar 

om att identifiera uppfattningar och redogöra för variationer av uppfattningar. Fenomenogra-

fin kan på så vis beskriva människors olika sätt att tänka på vilket också fokuserar på det en-

skilda fallet och gör därför inte anspråk på att generalisera (Stukat, 2011, s. 37).  

 

6.3 Kvalitativ intervjumetod 

Genom samtal lär vi känna andra människor, vi får kunskap om deras erfarenheter, känslor och at-

tityder och den värld de lever i (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 15).  

 

Den kvalitativa forskningsintervjun kan beskrivas som ett professionellt samtal där kunskap 

skapas i en interaktion mellan intervjuare och den som intervjuas. Samtalet kännetecknas 

även av att det har en struktur och ett bestämt syfte. Forskningsintervjun skiljer sig även från 

det vardagliga samtalet genom att det inte är ett samtal mellan likställda parter. Intervjun här-

leder en socialt producerat kunskap vilken är kontextuell, språklig och narrativ. Informationen 

som framgår i en intervju kan enligt vissa liknas direkt med erfarenheter och tidigare händel-

ser medan andra menar att den kontextualiseras (Kvale & Brinkman, 2014, s. 34f). Forskaren 

förväntas styra och kontrollera samtalet så det hålls inom relevanta ramar. Intervjuerna kan 

däremot struktureras i olika utsträckning varpå Kvale och Brinkmann (2014, s. 19) väljer att 

fokusera på den semistrukturerade intervjun vilken delvis inspirerats av fenomenologin.  

 

Den semistrukturerade intervjun kännetecknas i första hand av att forskaren introducerar äm-

nen som tas upp för diskussion vilket ger den intervjuade en stor frihet i sitt svar. Det är dock 

viktigt att dessa svar kritiskt följs upp med eventuella följdfrågor för att få ett djupare och mer 

utvecklat svar. Den semistrukturerade intervjun är således flexibel då frågorna i en intervju-

guide egentligen inte har någon given ordning. (Bryman, 2015, s. 415). Syftet med den semi-

strukturerade intervjun är således att genom den intervjuades erfarenheter skapa ett så omfat-
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tande material som möjligt. Detta ställer stora krav intervjuforskarens kunskap om olika in-

tervjutekniker och förmågan att kunna ställa olika typer av frågor. Ibland förespråkas inle-

dande och öppna frågor som ofta kan ge spontana och rika beskrivningar vilka eventuellt kan 

följas upp med uppföljningsfrågor alternativt sonderande frågor. Sonderande frågor innebär 

exempelvis att intervjuaren ber informanten om en mer detaljerad beskrivning. Det är även 

intervjuarens ansvar att markera när ett ämne anses vara uttömt och istället föreslå ett nytt 

samtalsämne. I slutet av en intervju kan det även vara lämpligt med mer direkta frågor efter 

att intervjupersonen getts utrymme för mer spontana reflektioner. Även förmågan att ge ut-

rymme för tystnad kan uppfattas som ett sätt att driva en intervju vidare (Kvale & Brinkmann, 

2014, s. 176f). Utmaningen ligger i, i likhet med den kritik som ofta riktas mot kvalitativa 

ansatser, att som forskare förbli objektivt samtidigt som man försöker få utvecklade svar.  

 

Den kvalitativa intervjumetoden brukar även ifrågasättas utifrån att resultatet kan bero på le-

dande frågor samtidigt som tolkningen anses vara beroende av subjektiva intryck. (Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 210ff). Det är därför viktigt att som forskare vara medveten om dessa 

svagheter så att man i så stor utsträckning som möjligt vidtar åtgärder för att minska subjek-

tets roll i en undersökning. Intervjun påverkas därför i stor utsträckning av intervjuarens prak-

tiska färdigheter och personliga omdöme. Därför kan färdigheten att kunna intervjua någon 

betraktas som ett hantverk eller en konstform vilken bäst utvecklas genom att just intervjua 

d.v.s. praktisk erfarenhet (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 33f). Forskarens kompetens är därför 

av stor betydelse när det kommer till kvaliteten på den kunskap som produceras. I strävan 

efter en tillförlitlig kunskap är det viktigt att forskaren behärskar relevanta metoder och teo-

rier vilket kan ses som en del i den praktiska färdigheten (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 89).  

 

Den hantverksskicklige intervjuaren kännetecknas av en rad olika kvalitéer.  Intervjuaren för-

väntas att vara Kunnig, strukturerande, tydlig, vänlig, känslig, öppen, styrande, kritisk och 

tolkande. Dessa kvalifikationer kan anses vara en förutsättning för att skapa en förmånlig si-

tuation för den som intervjuas (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 208f). Dessa färdigheter kan 

även anses vara en vital del när det kommer till det objektiva förhållningssättet och ett tillför-

litligt resultat. Samtidigt menar Kvale och Brinkmann (2014, s. 216) att det inte finns några 

fasta kriterier för vad som utmärker en god intervju. Intervjukvaliteten är helt beroende av den 

unika studiens struktur, ämne och syfte.  
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Kvale och Brinkmann (2014, s. 140f) föreslår även att en intervjustudie utförs i sju olika prak-

tiska steg: (1) tematisering, (2) planering, (3) intervju, (4) utskrift, (5) analys, (6) verifiering 

och (7) rapportering, vilka kommer förklaras under genomförandet. De betonar även vikten av 

noga förberedelser för att också nå en så hög kvalitet som möjligt på den kunskap som produ-

ceras. 

 

6.4 Urval 

För att hitta informanter till vår studie kontaktades gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa via 

mail. Detta gjordes i ett tidigt skede för att hitta tillräckligt många intresserade lärare. I det 

mail som skickades ut skrev vi kort om oss själva, syftet med vår studie samt hur intervjuerna 

skulle gå till (Se bilaga 3). Därefter ombads lärarna utifrån ett antal alternativ att komma med 

förslag på passande tider för att genomföra intervjuerna. Vidare är urvalet en viktig aspekt, 

det vill säga vilka lärare som väljs ut för att intervjuas. Valen gjordes delvis utifrån en be-

kvämlighetsaspekt men också utifrån ett målstyrt urval. Bekvämlighetsurvalet handlar om att 

forskare väljer informanter utifrån tillgänglighet (Bryman, 2011, s. 194). Då det finns be-

gränsningar rent geografiskt samt tidsmässigt föll valet på att intervjua lärare i närområdet 

som var villiga att ställa upp. Ett målstyrt urval handlar istället om att välja informanter uti-

från vissa förbestämda kriterier som anses vara relevanta för din undersökning (Bryman, 2011 

s. 434). De kriterier som sattes upp var att lärarna skulle vara utbildade i ämnet idrott och 

hälsa och att de antingen är verksamma eller har varit verksamma minst 1 år med läroplanen 

GY11 för att på så vis säkerhetsställa att de arbetat med de kunskapskrav och de värdeord 

som är intressanta utifrån studiens syfte.  

 

En annan urvalsfråga är hur många informanter som väljs ut. Hur många intervjuer det blir är 

beroende av flera olika aspekter och det finns ingen universal regel som säger hur många det 

bör vara utan det är olika från studie till studie. Faktorer som påverkar antalet kan till exempel 

vara tid och pengar (Bryman, 2011 s. 190-191). Studien har genomförts genom att intervjua 

åtta stycken gymnasielärare vilket ansåg vara en rimlig mängd utifrån aktuella förutsättningar. 

Trost (2010, s. 143ff) tar upp att antalet intervjupersoner inte bör bli för många då risken finns 

att undersökningen förlorar det kvalitativa samtidigt som materialet kan bli för stort och på så 

vis bli överväldigande.  
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6.4.1 Intervjupersoner 
 

 Lärare 1 – Verksam idrottslärare i mer än 20 år. 

 Lärare 2 – Verksam idrottslärare i mindre än 10 år.  

 Lärare 3 – Verksam idrottslärare i mer än 20 år 

 Lärare 4 – Verksam idrottslärare i mer än 20 år. 

 Lärare 5 – Verksam idrottslärare i mer än 10 år. 

 Lärare 6 – Verksam idrottslärare i mer än 10 år. 

 Lärare 7 – Verksam idrottslärare i mindre än 10 år. 

 Lärare 8 – Verksam idrottslärare i mer än 10 år. 

  

6.5 Genomförande 

Studien har i stor utsträckning utgått ifrån de sju olika steg som Kvale och Brinkmann (2014, 

s. 141) föreslår för att ge en tydlig struktur i forskningsprocessen, vilken i sin tur skall gene-

rera en kunskap med en så hög kvalitet som möjligt. Tematiseringen fungerar ensamt som en 

introduktion medan planering, intervju, och utskrift tillsammans utgör metod-delen. Resulta-

tet utgörs i sin tur av analys och verifiering. Avslutningsvis innebär rapporten diskussion 

kring resultatet och dess teoretiska samt praktiska konsekvenser (Kvale & Brinkmann, 2014, 

s. 328). 

  

Det första steget är tematisering vilket innebär att besvara frågorna vad, hur och varför. För 

att kunna göra detta krävs en kartläggning av och en teoretisk förståelse för det fenomen som 

ska studeras. I detta stadie klargjordes studiens syfte samt formulering av forskningsfrågor 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 147ff). 

  

Nästa steg är Planeringen vilket inneburit val av metod och urval, i detta fall semistrukture-

rade intervjuer, vilka genomfördes med åtta gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa. I denna 

togs även hänsyn till tidsaspekten det vill säga när var och hur intervjuerna bör genomföras. 

Ett större antal lärare kontaktades med förfrågan om de kunde tänka sig att ställa upp i under-

sökningen. Efter de tillfrågades medgivande bokades sedan en intervju med respektive infor-

mant på lämplig tid och plats inom en förbestämd tidsram (Kvale & Brinkmann 2014, s. 

152ff). 
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Det tredje steget är intervjun vilket innebar utformning av den intervjuguide som användes i 

samtliga intervjuer (se bilaga 2) samt förberedelser för hur intervjuerna rent praktiskt skulle 

genomföras. I detta skede togs beslutet att intervjuerna skulle spelas in för att sedan kunna 

transkriberas och analyseras. Den semistrukturerade intervjun är, som nämnts tidigare, flexi-

bel vilket innebär att de frågor som förekommer i intervjuguiden inte har någon på förhand 

given ordning i de olika intervjuerna. Intervjuguiden innebar ett manus innehållande de teman 

som skulle diskuteras samt förslag på frågor som kunde tänkas bli aktuella under intervjuns 

gång. Dessa frågor valdes ut med stor omsorg för att både besvara studiens forskningsfrågor 

samt beakta studiens objektivitet. Intervjun kom därför att innehålla olika typer av frågor 

vilka har tydliggjorts i aktuellt kapitel (se Kvalitativ intervjumetod).  

 

Efter att intervjuerna genomförts kom dessa att transkriberas vilket utgör det fjärde stadiet 

vilket Kvale och Brinkmann (2014, s. 152) kallar utskrift som också har blivit en standard när 

det kommer till kvalitativ forskning. Här översattes det muntliga språket ordagrant till ett 

skriftligt språk för att underlätta för en närmare analys samt främja resultatets reliabilitet och 

validitet (Kvale & Brinkmann 2014, s. 224).  

 

Nästa steg är den så kallade analysen vilken genomfördes utifrån ramfaktorteorin samt de 

olika arenorna för läroplanens urvalsprocess (formulering- transformering- och realiseringsa-

renan). Intervjuerna med lärarna fungerade som föremål för kvalitativ tolkning för att ge en 

socialt konstruerad kunskap som kan utvidga vår förståelse för hur och varför lärare tolkar 

kunskapskraven som de gör. I studien användes sedan kodning som analysinstrument för att 

undersöka, jämföra och kategorisera insamlad data (Kvale & Brinkmann 2014, s. 214). I be-

arbetningen av insamlad data ställdes informanternas olika utsagor i relation till varandra 

vilka tillsammans kunde synliggöra olika sammanhang.  

 

I det sjätte stadiet i undersökningen genomfördes en verifiering av resultatet för att diskutera 

undersökningens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Sista steget i Kvale och Brink-

manns (2014, s. 144) sju steg är rapportering vilket inneburit ett försök att ge ett metodolo-

giskt välgrundad och intressant resultat.  
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6.6 Etiska aspekter 

Vid genomförandet av forskning finns det etiska aspektrar, som forskaren skall förhålla dig 

till för att skydda individerna som medverkar i din forskning. Dessa krav eller kriterier har 

konkretiserats till fyra gemensamma huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, konfi-

dentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002 s. 5f).  

 

6.6.1 Informationskravet 

Informationskravet handlar om att forskaren ska informera deltagarna i forskningen om studi-

ens syfte, hur den kommer att genomföras, att medverkandet är helt och hållet frivilligt samt 

att de uppgifter som samlas in inte kommer användas till någonting annat än den här forsk-

ningen (Vetenskapsrådet, 2002 s. 7). Kopplat till vår studie har vi följaktligen utgått från in-

formationskravet, både i vår första kontakt med informanterna men också vid själva intervju-

tillfället. Syftet med studien tydliggjordes och dessutom att insamlat material endast skulle 

användas till just detta. Dessutom berättades att intervjuerna skulle spelas in på mobiltelefon 

samt att deras medverkande var frivilligt och att de dessutom hade möjlighet att avbryta sitt 

deltagande i studien när som helst.   

 

6.6.2 Samtyckeskravet 

Enligt samtyckekravet gäller det att alla deltagare i studien godkänner sin medverkan. I in-

formationskravet handlar det alltså om att informera deltagarna om att deras medverkan är 

frivillig och enligt samtyckekravet ska du som forskare få deras samtycke/godkännande att 

delta (Vetenskapsrådet, 2002 s. 8). Precis som tidigare nämnt informerades deltagarna om att 

deras medverkan är helt frivillig och fått deras godkännande att delta. Detta gjordes vid första 

kontakten men också i samband med intervjutillfället. Eftersom intervjuade lärare var över 

femton år behövdes inte något godkännande från vårdnadshavare.  

   

6.6.3 Konfidentialitetskravet  

Med konfidentialitetskravet menas att de medverkande personerna i studien ska vara anonyma 

och att inga utomstående kan ta reda på informanternas personuppgifter. Det handlar helt en-

kelt om en sekretessfråga där forskaren ska garantera deltagarnas säkerhet (Vetenskapsrådet, 
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2002 s. 12). Utifrån konfidentialitetskravet informerades informanterna att de kommer vara 

anonyma samt att det inte kommer framgå i vilken stad och på vilken skola de arbetar på.  

 

6.6.4 Nyttjandekravet  

Med nyttjandekravet menas att informationen som framkommit om de intervjuade personerna 

inte får användas till något som helst annat syfte än studiens. Det betyder helt enkelt att in-

formationen är framtagen för att endast svara på studiens frågeställningar (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 14). För att förhålla oss korrekt till nyttjandekravet underrättades informanterna att de 

sparade intervjuerna endast skulle sparas tills studien var klar samt att ingen annan skulle få ta 

del av dem. 
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7. Resultat 
 

I följande kapitel presenteras resultatet av lärarnas resonemang gällande tolkning och använd-

ning av utvalda värdeord. Kapitlet består av tre olika delar vilka innefattar studiens olika 

forskningsfrågor. 

 

7.1 Gymnasielärares tolkning och realisering av värdeordet en bredd 

av aktiviteter 

Flera av lärarnas tolkning av en bredd av aktiviteter är beroende av deras syn på goda rörelse-

kvaliteter då dessa två värdeord tillsammans utgör den första delen av kunskapskraven, vilken 

avser att bedöma elevernas kroppsliga förmåga. En vanlig tolkning av breddbegreppet kan 

beskrivas som ett val av olika aktiviteter som då ska mäta den goda rörelseförmågan. Flera av 

lärarna hänvisar till kvalitéerna; Styrka, kondition, rörlighet och koordination vilka tillsam-

mans motsvarar den goda rörelseförmågan: 

 

En bredd av aktiviteter vill jag bryta ner i de fyra fysiska kvalitéerna; Koordination, kondition, 

styrka och rörlighet. Utifrån dessa kvalitéer hitta aktiviteter som befäster, tränar och utvecklar 

dessa. Då säger jag så här att om du har fyra olika fysiska kvalitéer så kan en bredd av aktiviteter 

vara tre eller fler (Lärare 4).  

 

Utifrån ovanstående tolkning av begreppet så förklarar lärare 4 att eleverna examineras ge-

nom att de själva får planera, genomföra och utvärdera en träningsperiod då de själva fått 

välja en bredd av aktiviteter som tränar de olika kvalitéerna.  

 

Även lärare 1 hänvisar till att det är dessa kvalitéer som skall mätas i en bredd av aktiviteter: 

”Det är både bredd så till vida att det handlar om kondition, styrka, rörlighet och koordinat-

ion” vilka hen beskriver som grundkvalitéer. Hen hänvisar således till breddbegreppet i två 

hänseenden, dels en bredd av kvalitéer, men också att det måste finnas en tydlig bredd rent 

aktivitetsmässigt och att dessa ska vara olika. Lärare 3 betonar att aktiviteterna också måste 

vara olikartade och att det inte räcker med att stapla upp fem olika bollspel. Lärare 1 berättar 

även att de försöker att genomföra så många olika aktiviteter som möjligt och förklarar att det 

väldigt sällan blir överkurser av någonting. Hen betonar även kondition och styrka som två 

viktiga bas-kvalitéer och tar utöver dessa upp simning, orientering, friluftsliv, teori och dans 
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eller sällskapsdans som områden som kan anses innehålla viktigare kvalitéer om man ser till 

livskunskap ur ett längre perspektiv. Lärare 5 har en liknande uppfattning när det kommer till 

tolkningen av en bredd av aktiviteter: 

 

Vi försöker få det till att handla om rörlighetsträning, konditionsträning, styrketräning och sen ut 

efter det kan man använda olika aktiviteter och där då välja någon aktivitet där man ska bli bättre. 

 

Denna uppfattning delas av flera av informanterna som också anser att en bredd av aktiviteter 

bör handla om ovanstående typer av aktiviteter varpå eleverna förhoppningsvis kan hitta en 

aktivitet som passar just dem och på vis också befästa olika rörelsekvalitéer.  

 

Med hänvisning till begreppet en bredd av aktiviteter så använder lärare 6 sig istället av tre 

olika teman varpå ett går under namnet träningslära, vilket innehåller olika former av styrke-

träning och konditionsträning. Tema nummer två går under namnet koordination och kropps-

kontroll vilket innehåller bland annat dans, rörelse till musik, egna program till musik, gym-

nastik i form av mattövningar samt bollkoordination exempelvis innebandy med den gemen-

samma nämnaren att dessa utgår från koordination och kroppskontroll. Detta är alltså exempel 

på olika aktiviteter som används för att mäta dessa rörelsekvalitéer. Det tredje temat går under 

namnet teknik varpå rörelsekvalitéerna beskrivs som mer idrottspecifika eller rent ut av tek-

niskt kunnande. I detta tema får eleverna själva möjligheten att välja ut tre aktiviteter utifrån 

ett antal utvalda förslag som de sedan får fördjupa sina kunskaper i.  

 

Lärare 8 är ganska ensam om att göra en direkt koppling till skolverkets bedömningstöd gäl-

lande tolkningen av en bredd av aktiviteter. Hen hänvisar till de fem olika rörelsekategorier 

som skolverket tar upp och förklarar även att hen försöker att inte använda sig av för många 

olika aktiviteter i varje område. Hen tar upp rörelsekategorin: idrott, lek och spel som exem-

pel och att de kanske innebär att eleverna får arbeta med tre till fyra aktiviteter som faller un-

der denna rörelsekategori för att de också ska få tid att träna och kanske också utvecklas i 

någon av dem. Hen förklarar också att fokus ligger på olika rörelsekvalitéer och inte på idrot-

ten eller aktiviteten i sig. Det kan också innebära att elever under samma period exempelvis 

jobbar med olika bollidrotter utifrån samma rörelsekvalité. Till sist förklarar hen att om ele-

verna får möjlighet att arbeta med minst två aktiviteter utifrån respektive kategori så anser hen 

också att en bredd av aktiviteter har uppfyllts. Lärare 7 tolkar istället begreppet enligt föl-

jande: 
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Jo men man kan säg en kunskap i allmän idrott om jag skulle bedöma det. Åter igen, det kan vara 

allt från koordination, har du en bollkänsla, har du en taktkänsla, har du en bra uthållighet osv. Så 

tolkar jag de. 

 

Hen menar att det är ett begrepp som kan utnyttjas på ett bra sätt och menar på så vis att det 

nästan vid varje praktiskt lektionstillfälle går att komma in på begreppet en bredd av aktivite-

ter. Lärare 7 medger att det är svårt att sätta namn på olika områden gällande breddbegreppet 

eftersom det innefattar i stort sett alla lektioner men två kategorier som nämns är bollspel och 

rytmik.  

 

Lärare 2 tar i sin intervju upp några av de moment som hen brukar använda sig av i sin under-

visning: dans & rytmik, hälsoprojekt, träningslära och volleyboll. När det kommer till an-

vändningen av breddbegreppet så menar hen att aktuellt kunskapskrav bör integreras med 

övriga kunskapskrav och att det kan användas parallellt med dessa då just rörelsekvalitéer i en 

bredd av aktiviteter nästan alltid berörs. Lärare 8 tar upp aktiviteterna: dans, aerobics, bad-

minton, innebandy, gymnastik, muskulär avslappning, Yoga, låg- och högintensiv träning, 

styrketräning med och utan vikter, simning samt utomhusaktiviteter som orientering och 

skridskor varpå han också tydliggör att där är exempel från skolverkets olika rörelsekatergo-

rier. En aktivitet som inte tagits upp av ovanstående som lärare 3 använder sig av är livrädd-

ning. De moment som är mer frekvent återkommande är just dans/rytmik, bollspel, tränings-

former/träningslära (Kondition & styrka) samt friluftsliv. Musik och rörelse är däremot en 

aktivitet som lärare 4 anser ligga vid sidan av och räknar således inte detta till en bredd av 

aktiviteter.  

 

Gällande definitionen av en bredd av aktiviteter sett till kvantitativa mått så varierar lärarnas 

tolkningar något mer. Lärare 4 betonar risken att det är lätt att breddbegreppet tolkas enligt en 

smörgåsbordsmodell som skall erbjuda en stor mängd idrotter eller sporter vilket flera av lä-

rarna också håller med om: ”Jag tycker att en bredd av aktiviteter är lätt att tolka som att det 

blir en bredd av sporter” (Lärare 5). Hen hänvisar även till sina kollegor och deras gemen-

samma uppfattning att det inte är sporterna i sig som skall utvecklas utan att det är kroppen 

som skall vara i fokus. Även lärare 6 uttrycker oro över den så kallade smörgåsbordsmodellen 

med reservation för att det inte behöver vara felaktigt men att det kan vara svårt att hinna med 

att ge en bra och vettig feedback till eleverna. Lärare 4 menar även att det kan finnas lärare 
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som tror att en bredd kan innebära tjugo aktiviteter men menar personligen att det kanske sna-

rare bör handla om tre aktiviteter så att eleverna får möjlighet att träna.  

 

Lärare 1 definierar istället breddbegreppet genom att stapla upp innehållet i tjugo olika kate-

gorier, eller snarare aktiviteter, som i sin tur är fördelade på nio olika områden och varpå hen 

förklarar att det räcker inte att elever är duktiga på flera likartade aktiviteter utan att eleverna 

måste hitta andra tårtbitar också d.v.s. från olika områden. Läraren tar upp att en elev exem-

pelvis för ett C bör ha fått ihop tre till fem uppradade områdena och förklarar således också 

att vissa områden eller tårtbitar inte nödvändigtvis måste finnas med i en bredd av aktiviteter.  

Lärare 2 tolkar värdeordet bredd av aktiviteter enligt följande: 

 

Det är just det, du är bra på nästan alla moment kan man väl säga då. Alltså en bredd av aktiviteter 

är inte för mig 51 % utan det är snarare upp mot 80-90 %. Att du har en god kroppslig förmåga 

liksom oavsett om man spelar volleyboll, badminton, fotboll eller dans eller friidrott eller vad man 

håller på med. Att man har bra koll på sin kropp i förhållande till redskap i förhållande till musik 

eller till sin miljö eller vad det nu kan vara. Och att man uppvisar detta återkommande. 

 

Lärare 8 hänvisar till skolverkets fem olika rörelsekatergorier och menar då att eleverna bör 

uppnå önskad betygsnivå i fyra av dessa för det skall motsvara en bredd. Samtidigt poängterar 

hen att det inte är helt givet med ett exakt antal och att det någonstans handlar om en helhets-

bild. Hen menar att om en elev når en betygsnivå i tre av rörelsekatergorierna så är det kanske 

inte helt givet och om eleven är extremt duktig på vissa områden så kanske du som lärare får 

titta på helheten.  

 

En majoritet av lärarna är överens om att det är svårt att nå högsta betyg just när det kommer 

till kunskapskravet goda rörelsekvalitéer i en bredd av aktiviteter. Lärare 4 menar att proble-

matiken i detta ligger i att många elever har det svårt att ta sig över den kvantitativa gräns för 

hur många aktiviteter som skall motsvara en bredd som då även skall vara av komplex karak-

tär. För att nå ett A i aktuellt kunskapskrav tar lärare 1 exempelvis upp att eleverna bör nå en 

A-nivå i åtminstone sex till sju av femton aktiviteter medan återstående bör vara på en C-nivå. 

Hen menar att det måste finnas någon sorts balans på kunskapsnivån: ”man kan inte sticka ut 

på några ställen och sen vara helt oduglig, det kan man ju på E-nivå på något vis”. Hen med-

ger dock att det kanske inte är politiskt korrekt att tolka begreppet på detta vis men menar att 
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det är en nödvändig anpassning till verkligheten då det inte är mer än rättvist att elever belö-

nas för sina kvalitéer.  

 

Majoriteten av lärarna är överens angående den frihet och det tolkningsutrymme som begrep-

pet trots allt ger då läraren, tillsammans med eleverna, i viss utsträckning kan planera under-

visningens innehåll tillsammans. Samtidigt uttrycker majoriteten av lärarna också att tolk-

ningsfriheten, som en negativ konsekvens, mer eller mindre sätter likvärdigheten ur spel. Lä-

rare 8 tar upp att hen tycker det är bra att skolverket, genom bedömningsstödet, visar att lärare 

faktiskt ska jobba med samtliga av de rörelsekatergorier som tas upp gällande en bredd av 

aktiviteter. Samtidigt tror hen att det är rörelsekategorin idrott, lekar och spel som är domine-

rande och att det kanske finns behov att vara ännu tydligare med hur mycket det bör vara uti-

från de olika rörelsekatergorierna.  

 

7.2 Gymnasielärares tolkning och realisering av värdeordet komplex 

karaktär  

I stort sett alla lärare i vår studie tolkar begreppet komplex karaktär på ett liknande sätt. Ge-

mensamt för denna tolkning är att för en rörelse ska bli av komplex karaktär krävs det att rö-

relsen sätts in i ett sammanhang samtidigt som rörelsen sker med full kontroll, obesvärat och 

med säkerhet eller som många av lärarna uttrycker, med feeling och med ett flow i rörelsen. 

Speciellt lärare 4 pratar om begreppet flow kopplat till komplex karaktär. Hen menar att kom-

plex karaktär är svårt att beskriva med ord och att komplex karaktär är en observation: 

 

Jag kan blunda och höra om elever kan spela badminton för du hör hur eleven träffar bollen och 

hur det låter och du ser att det finns ett flow i den komplexa karaktären och du kan titta på basket, 

hur du hanterar bollen. Badminton, dans, det är alltså det här med sammansatta rörelser.  

 

Lärare 6 pratar om problematiken att bedöma komplex karaktär i aktiviteter som friluftsliv. 

Hen understryker då vikten av att själva görandet eller rörelsen kanske inte ses som komplex 

karaktär men att förhållanden eller sammanhang kan göra att ett görande/aktivitetet blir av 

komplex karaktär: 

 

Jag tror till exempel att pratar vi friluftsliv, hur gör du eld på ett komplext sätt? Rent själva göran-

det. Ja då kanske inte görandet, det kanske bara är på E-nivå men sen kanske andra bitar måste 
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vägas in, val av plats, säkerhetsaspekteter som gör att det blir av mer komplex karaktär men då 

måste man ju väga ihop flera bitar.  

 

Vidare menar i stort sett samtliga lärarna att det krävs svårare rörelser och mer avancerade 

rörelsescheman för att nå upp till komplex karaktär. Lärarna betonar att för en rörelse ska bli 

av komplex karaktär krävs det att flera parametrar eller dimensioner adderas till rörelsen.  

Exempelvis pratar lärare 5 om att bara promenera kanske inte är av komplex karaktär men när 

du lägger till koordinationsförmågan, att involvera armar osv, kan det bli av komplex karak-

tär. Hen pratar om rörelser som involverar flera kroppsdelar kopplat till en koordinationsför-

måga och lyfter då fram längdskidåkning som ett exempel på en rörelse av komplex karaktär. 

Hen motiverar det med att när du diagonalar i längdskidåkning handlar det om flera samman-

satta rörelser samtidigt som du också bör få in en rytm i det hela. Lärare 7 redogör också för 

att flera delar av kroppen bör vara involverade men betonar också att det ska handla om mer 

avancerade rörelser och gärna i ett sammanhang där du exempelvis förhåller dig till en takt i 

musik. Lärare 2 tar istället upp aktiviteten innebandy och exemplifierar hur det kan bli av 

komplex karaktär: 

 

I boll, spelar man innebandy och dribblar lite och tittar lite ner i marken så får man inte ut så 

mycket av det men däremot om man i förhållande till omgivningen motståndare och medspelare 

upp med blicken och kunna leverera en passning, eller göra en dribbling. Det är för mig komplex 

karaktär, när man sätter det i ett sammanhang.  

 

Lärare 3 pratar också om hur flera olika parametrar eller dimensioner bör läggas till i en rö-

relse för att det ska vara av komplex karaktär. Hen använder sig utav av basket som ett exem-

pel: 

 

Exempel om jag tar en basketboll här nu så ska du komma upp på A-nivå där så bör du ju kunna 

dribbla den bollen med feeling, och ja feeling den ser jag här faktiskt. Du bör kunna göra rikt-

ningsförändringar beroende på spelet ser ut. Du bör kunna från olika med liksom olika tempo 

kunna gå upp och göra en layup. Du bör kunna gå direkt upp och ta en retur och liksom få igång 

spelet igen.  

 

Gällande synpunkter på begreppet komplex karaktär är åsikterna inte helt lika hos de intervju-

ade lärarna. Många ställer sig dock positiva till formuleringen av ordet komplext då det sän-

der signaler att det krävs rörelser som generellt är svårare och mer komplicerade. Många lä-
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rare lyfter också upp att det råder stor tolkningsfrihet gällande begreppet, vilket medför både 

för- och nackdelar. Lärare 8 pratar om likvärdighet kopplat till begreppet komplex karaktär 

och anser då att de borde finnas något tydligare ord än komplex karaktär eller åtminstone all-

männa exempel som visar vad som kännetecknar komplex karaktär. Samtidigt påpekar hen att 

mer styrning gällande begreppet inte enbart för med sig positiva följder: 

 

Jo men det är klart att hade det varit styrt så hade ju jag inte kunnat ha diskussionen med eleverna 

så det är ju positivt att vi tillsammans, det vet man ju själv att får man vara med och bestämma och 

påverka så ökar motivationen och det blir tydligare och det är säkert det som är tanken, att de inte 

skall avgränsa för mycket. Sen så, jag tycker ändå att man borde kunna göra någon styrning eller i 

alla fall ge exempel.  

 

Lärare 1 menar på att komplex karaktär är ett bra ord då det direkt blir väldigt svårt när man 

använder det ordet. Hen menar på att begreppet uttalar att det är lite knivigt, vilket också 

stämmer överens med synen på betyget A. Andra lärare ställer sig kritisk till formuleringen av 

begreppet komplex karaktär och framför allt att det kommer in för betyget A. Lärare 4 ut-

trycker sig på följande vis angående det: 

 

Jag förstår aldrig hur man kunnat få in detta begrepp i en kursplan. Därför att komplex karaktär 

kan även ligga på E-nivå också. Vad är en komplex karaktär för dig och vad är komplex karaktär 

för dig? Vi har ju olika förutsättningar. 

  

Resultatet av studien visar också att tolkningen av och synen på värdeordet komplex karaktär 

varierar beroende på vilken aktivitet det handlar om. Komplex karaktär behöver således inte 

nödvändigtvis innebära samma sak i t.ex. ett bollspel som i rörelse till musik. Men majorite-

ten av lärarna understryker ändå vikten av att sätta in rörelsen i ett sammanhang oavsett akti-

vitet. I rörelse till musik handlar det om att förhålla sig till musiken och dess takt och i boll-

spel handlar det om att förhålla sig till bollen och sin omgivning, med och motspelare. Lärare 

6 lyfter i bollspel fram spelförståelse tillsammans med de tekniska färdigheterna som viktiga 

bitar för att eleven ska upp mot komplex karaktär. Samtidigt som sammanhanget utgör en 

central del för lärarnas tolkning av värdeordet komplex karaktär så är utförandet av själva 

rörelsen minst lika viktig. Lärare 1 lyfter upp dans som ett exempel där hen också tydliggör 

att eleven ska behärska rörelserna och grundstegen i dansen för att det ska kunna ses som 

komplex karaktär. Rörelse till musik, eller dans, är något som lärare 2 också lyfter fram när 

hen pratar om värdeordet komplex karaktär. Rörelsernas utförande tillsammans med i vilket 
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sammanhang det utförs i avgör om det är av komplex karaktär eller inte. Lärare 2 uttrycker 

sig enligt följande:  

 

Om man tar en dansuppgift, alltså hur väl dom utan att titta på andra hur väl dom utför rörelserna 

hur estetiskt vackert det är helt enkelt då på den nivån. Inte bara att du kan gå i takt då och göra det 

som du ska göra utan du ska göra det med bravur och ta ut rörelserna och göra det till musiken på 

ett bra sätt.  

 

Lärare 8 pratar istället om komplex karaktär kopplat till styrka och kondition och vad som då 

kännetecknar det komplexa i kondition respektive styrka. Hen tar då upp hög intensiv och låg 

intensiv träning som exempel. Hen berättar också hur de använder pulsklockor som går att 

koppla till en dator och hur hen anser att träning på hög intensitet, oavsett form, kan ses som 

rörelsekvalité av komplex karaktär då det krävs en del av eleven. Gällande styrka pratar hen 

om hur styrkeövningar som involverar flera muskelgrupper, frivändningar, benböj eller ut-

fallssteg, kan ses som en rörelse av komplex karaktär. Lärare 8 betonar alltså vikten av att 

flera muskelgrupper bör vara involverade i en rörelse av komplex karaktär: 

 

Högintensivt så pratar jag om, visst även om du gör lågintensivt så involverar du ju lika många 

kroppsdelar men på något vis så kanske det är nåt som kännetecknar många olika aktiviteters 

komplexa karaktär så är det att det är många delar av kroppen, så lite funktionellt nästan då. 

   

Några av lärarna anser också att de nya styrdokumenten har medfört en tydligare koppling till 

just den kroppsliga förmågan. Lärare 5 lyfter specifikt upp den positiva konsekvensen att 

skolverket, genom begreppet komplex karaktär, också gör att den kroppsliga förmågan även 

blir betydelsefull för att nå högsta möjliga betyg. Att det nu handlar om en godare kroppslig 

förmåga rent kvalitativt då hen tidigare uppfattat att fokus låg på utveckling.  

 

7.3 Ramfaktorers inverkan på gymnasielärares tolkning av utvalda 

värdeord 

Samtliga lärare berättar att det finns flera olika faktorer som påverkar deras tolkning av vär-

deorden en bredd av aktiviteter och komplex karaktär. Lärare 5 menar på att storleken på 

elevgruppen är en faktor som spelar en betydande roll i så väl hens tolkning som användning 

av värdeorden. Hen menar på att för att bedriva en undervisning där hen hinner se alla elever i 

komplexa rörelser, samtidigt som hen också ska hinna med att ge feedback och utveckla ele-
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verna, krävs det att elevgruppen inte är fler än femton elever. Lärare 5 berättar att verklighet-

en inte ser ut så, utan det är snarare elevgrupper med tjugofem till trettio elever i varje grupp. 

Lärare 1 anser att eleverna är en stor bidragande faktor till hens tolkning av värdeorden en 

bredd av aktiviteter och komplex karaktär. Begreppet en bredd av aktiviteter hör samman med 

goda rörelsekvalitéer då eleverna ska visa goda rörelsekvalitéer i en bredd av aktiviteter. Här 

menar lärare 1 att hen måste anpassa sin tolkning och syn på begreppet på grund av eleverna: 

 

Och ibland när vi blir raljanta, 50 % av mina elever har inte goda rörelsekvalitéer, inte det som jag 

tycker ryms i goda rörelsekvalitéer. Så skulle vi driva det till sin spets så skulle man ju sätta en 

förfärlig massa F och bli halshuggen av skolledningen, det är inte liksom realistiskt.  

 

Samtidigt är lärare 1 medveten om sin tolkning men anser att hen inte kan följa den fullt 

ut då det hade blivit alldeles för många F i betygen: 

 

Men deltar de 90 % här och sköter och lämnar in det dom ska så kan man ju inte underkänna dom 

även om vi egentligen skulle liksom sätta upp stora skyltar stopp nu måste det börja hända någon-

ting för det här är på väg mot katastrof.  

 

Samma lärare pratar om att hen måste göra en anpassning till verkligheten eftersom hen anser 

att kunskapskraven inte rimmar med verkligheten och kvalitén på dagens elever:  

 

Det finns en stor faktor och det är att eleverna är i mycket sämre skick än vad betygssystemet är 

skrivet för. Det tycker jag är det påtagligaste, vilket gör att jag får anpassa och på något vis så 

skjuter vi ju allting lite neråt. Så någonstans gör vi ju tolkningar för att det ska finnas en rimlighet 

och rättvisa i betygsystemet och vi tycker inte att man kan dräpa någon som i alla fall försöker 

även om de egentligen har fysiska kvalitéer som är katastrofala. Så det är klart att elevens, elever-

nas fysiska status skulle jag säga är det tydligaste som påverkar tolkningen av det här.  

 

Fler lärare är inne på att elevgruppen påverkar deras tolkning av aktuella värdeord. Lärare 8 

berättar mer hur lektionsinnehållet påverkas av elevgruppen. Hen berättar att nivån på lektion 

inte förändras utan att det snarare är hur och vad som ska göras som presenteras på olika sätt 

beroende på elevgrupp. Detta är något som lärare 7 också tar upp. Hen menar att olika aktivi-

teter kan fungera utmärkt i en grupp och sedan vara helt omöjligt i en annan. Hen berättar 

också hur det kan variera utifrån flera olika anledningar och lyfter fram elevernas intresse som 

ett exempel: 
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Men det jag gör med mina samhällsklasser skulle jag omöjligt göra med andra klasser av olika an-

ledningar. Det kan vara att eleverna inte har skridskor eller utekläder vilket gör att man inte kan 

genomföra detta. Det är en annan verklighet i dag, när vi var kids och var i ishallen så var det ju 

kanske trettio man på isen, så är det ju inte idag. Och ingen, men det är ju många som inte priorite-

rar att köpa skridskor typ.  

 

Lärare 7 tar också upp elevernas ekonomi som ytterligare ett exempel. Hen pratar om att du 

som idrottslärare inte kan tvinga eleverna att köpa en viss utrustning för att allt kostar pengar. 

Det enda kravet hen anser sig kunna ställa är att eleverna har skor på sig på idrotten. 

 

Lärare 4 pratar om risken att tolka begreppen utifrån gruppen du undervisar. Att komplex 

karaktär kan vara enklare i en grupp gentemot en annan beroende på hur elevgruppen är. Hen 

anser att det finns en risk att bli hemmablind gällande tolkningen av de här värdeorden. Lärare 

6 är också inne på hur elevgruppen kan påverka men lyfter snarare upp den enskilda eleven 

och hur dina förutfattade meningar om eleven ifråga kan påverka dig. 

 

Lärare 1 pratar också om hur elevernas fysiska status sätter begränsningar gällande val av 

aktiviteter i värdeordet en bredd av aktiviteter. Hen berättar hur det finns aktiviteter som hen 

vill genomföra men anser det är alldeles för hög skaderisk på grund av att elevernas fysiska 

status är för dålig.  

 

När det kommer till tolkningen av bredd av aktiviteter så hänvisar majoriteten av lärarna 

också till skolans resurser och materiell som en avgörande faktorer för vilka aktiviteter som är 

möjliga att genomföra. ”Ja de e ju faktiskt det här att min bakgrund och materialet kan styra 

vad jag gör istället för att fundera över vad är det som är kärnan i ämnet” (Lärare 4). Hen me-

nar att de materiella förutsättningarna är direkt avgörande för innehållet oavsett hur en bredd 

av aktiviteter tolkas. Även lärare 1 och 3 förklarar att vissa aktiviteter direkt faller bort bl.a. 

av kostnadsskäl. Några av de aktiviteter som tas upp är motorcross, ridning men även skrid-

skor. Flera av lärarna tar i samband med skolans resurser och materiell upp logistiken som en 

faktor som på samma sätt försvårar eller till och med utesluter olika aktiviteter. Lärare 2 för-

klarar detta enligt följande: 

 

Ja det var som vi sa inledningsvis här med friluftsliv, det är ju under all kritik på den här skolan 

och det är vi medvetna om, vi jobbar hårt med det. Men man kan inte trolla med knäna heller, de 

har ju 50 minuters lektioner och då är vi här och sen ska vi förflytta oss någonstans, vi har några 

träd där uppe på höjden det är ungefär dit vi kommer om man ska göra något bra utav det. 
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Hen menar att logistiska förutsättningar tillsammans med tid i form av lektionstid samt sche-

man försvårar vissa aktiviteter, i detta fall friluftsliv. Även lärare 8 tar upp friluftsliv och vis-

telse i utomhusmiljö som aktiviteter vilka försvåras utifrån logistiska och tidsmässiga förut-

sättningar. 

 

Tiden är också något som lärare 5 lyfter fram gällande faktorer som påverkar tolkningen av 

värdeorden och undervisningen generellt. Hen menar att tiden är knapp och inte alltid räcker 

till. Tiden är en återkommande faktor som tas upp och i stort sett samtliga lärare efterlyser 

mer tid åt ämnet idrott och hälsa. Lärare 6 tar upp tiden som en viktig faktor gällande hens 

undervisning. Hen pratar då om hur idrott och hälsa ämnet måste få lika mycket tid som vilket 

annat ämne som helst för att hinna med att planera, genomföra, dokumentera samt ge feed-

back till eleverna. Lärare 6 uttrycker sig enligt följande: 

 

Men då måste det också ges tid till detta och då måste våra rektorer förstå att när det gäller ämnet 

idrott och hälsa 2016 så är det inte som det var 1994. Man kan inte ha färre undervisningstimmar 

än vad andra lärare har, som det är på vissa skolor, för det är ett praktiskt ämne och så tänker vissa 

rektorer. Och det är fel i min värld, för vi har precis samma arbetsbörda som alla andra har för vi 

dokumenterar, eller jag dokumenterar efter varenda lektion vad som har hänt och det tar tid.  

 

Kopplat till tolkningen av värdeorden en bredd av aktiviteter och komplex karaktär pratar 

lärare 2 om tiden som en negativ faktor, att tiden inte räcker till: ”Så där är tiden en faktor 

tyvärr då. Men sen så är det ju i alla ämnen, alla vill ju ha mer tid.” Hen menar att dem inte 

riktigt hinner göra det de vill på 50 minuters lektioner. Samma lärare pratar också om tiden 

när det kommer till att låta eleverna träna på vissa rörelser. Lärare 4 lyfter också upp proble-

matiken att tiden inte räcker till för att eleverna ska få träna på rörelser och således kunna visa 

upp en komplex karaktär. Lärare 2 lyfter fram att hen gärna vill se komplexa rörelser i aktivi-

teter som ligger utanför elevens ”comfort zone”. För att kunna betygsätta detta pratar lärare 2 

då om att hen är tvungen att ge tid att träna dessa rörelser till eleverna, en tid som knappt finns 

då det är en massa saker som ska få rum i ämnet: 

 

Men visst det är det svåra för det tar mycket tid att jobba med de här delarna på lektionerna och 

sen ska man tenta av det så att säga och sen börja ett nytt moment och då får man jobba med det en 

månad och sen. Det är så mycket som ska hinnas med som du ser så det blir ju. Det är det som är 

problemet på gymnasiet att man inte, det är enklare på högstadiet att man jobbar med dem över 

längre tid där har du 3 år egentligen på dig att nå 9:ans krav.  
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Utöver ovanstående exempel handlar lärarnas tidsaspekt framför allt om begreppet en bredd 

av aktiviteter. Flera lärare uttryckte att de vill genomföra flera aktiviteter inom en bredd men 

att många är uteslutna på grund av just tidsaspekten. Lärare 3 tar upp detta: 

 

Och dessutom att du har ju inte möjlighet inom skolans ramar att göra allting. Alla dessa ridande 

flickor, jag menar vi har ju inte ekonomi, tid och möjlighet att ta oss till stallet.  

 

En annan faktor som tas upp gällande hur lärare tolkar de olika värdeorden är skolverkets 

bedömningstöd och det kommentarmaterial som finns att tillgå: 

 

Det finns ju de här kommentarerna eller de här man kan gå in o läsa och där har vi ju läst också 

men jag kommer inte ihåg dem exakt men när vi gjort våra tolkningar så är vi ju inne o läser på 

skolverket. Kan vi tolka de så här och vad säger dem där. Hur ska vi förhålla oss till detta så att det 

finns ju ramar men de ramarna är ju inte jättetydliga (lärare 5). 

 

Jag tycker att en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb med betygsättning och göra en bra 

bedömning är att man måste läsa in sig på bedömningsstödet som kom från skolverket (lärare 6).  

 

Ovanstående citat visar på hur bedömningstödet kan uppfattas som både ett hjälpmedel eller 

till och med en förutsättning för att förstå sig på vad Skolverket avser med den nya ämnespla-

nen. Lärare 5 tillägger dock att även om bedömningstödet kan underlätta så är det fortfarande 

väldigt vagt och efterfrågar således fler videos för att definiera komplexa rörelser i olika akti-

viteter. Lärare 6 berättar i sin tur att hen, sedan införandet av GY11 ändrat sitt upplägg ganska 

radikalt sett till strukturen i hur hen arbetar. Hen betonar även bedömningstödets betydelse för 

att kunna göra ett bra jobb gällande bedömning och betygsättning och lyfter således upp att 

det annars blir en ren gissning och att det finns en risk att lärare återgår till vad de alltid har 

gjort. Lärare 8 förklarar att hen inför varje område brukar sätta sig ned med kollegor för att 

diskutera hur kunskapskraven ser ut och vad de innebär samt hur detta kan förtydligas till 

eleverna. Hen förklarar även att de använt Skolverkets bedömningstöd väldigt mycket i just 

arbetet kring hur olika begrepp skall tolkas. Specifikt tar hen upp de olika rörelsekatergorierna 

som presenteras i bedömningsstödet gällande tolkningen av en bredd av aktiviteter.  

 

En annan faktor som tas upp är tidigare utbildning och erfarenhet. ”Där blir det tror jag i 

praxis att man har det gamla i tanke när du läser om det nya” (lärare 4). Hen menar att många 

lärare har arbetat länge som idrottslärare och poängterar således att erfarenheten också kan 
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innebära en fara. Hen menar även att lärare som har exakt samma bakgrund, d.v.s. tid och 

institution för utbildning ofta har en gemensam syn på exempelvis vad som innebär goda rö-

relsekvalitéer. Även lärare 3 hänvisar till erfarenhet och utbildning som en viktig påverkans-

faktor: ”Men mitt sätt att bedöma och mitt sätt att se är ju av min utbildning, min erfarenhet, 

vad jag ser, hör och gör hela tiden”.  

 

När det kommer till frågan huruvida lärarna anser att deras egen idrottsliga bakgrund påverkar 

deras tolkning råder det skilda meningar. Lärare 3 medger att den idrottsliga bakgrunden ab-

solut påverkar men att det ändå måste finnas en viss tolerans. Hen berättar även att det inte är 

någon hemlighet utan något som uppriktigt kommuniceras till eleverna så att de är medvetna 

om vad som förväntas av dem. Lärare 2 medger också att den idrottsliga bakgrund kan vara 

begränsande då man omedvetet kanske har en hårdare bedömning i en aktivitet där man själv 

har en stor erfarenhet och kompetens. Hen betonar också att det just därför är viktigt med öd-

mjukhet och att lärarlaget internt samtalar och vågar ta hjälp av varandra, särskilt gällande 

bedömning så att kriterierna blir tydliga. Lärare 4 anser däremot att arbetet med likvärdig be-

dömning vilket bland annat handlar om det kollegiala samarbetet brister ordentligt på hens 

arbetsplats och att det inte finns någon som vågar lyfta upp detta problem.  

 

Lärare 8 fick frågan i fall hen ställer högre krav på vad som är av komplex karaktär i idrotter 

eller aktiviteter som denne själv varit aktiv i: – ”Nej, nej det tror jag inte. Det är ju mer att jag 

kanske har lättare för att visa vad komplex karaktär är”. På samma fråga svarar lärare 4 enligt 

följande: ”Det är så länge sedan jag var aktiv så det är väldigt lite skulle jag vilja säga, väldigt 

lite”. Däremot medger hen att synen på just komplex karaktär möjligtvis kan medföra en hår-

dare bedömning i vissa aktiviteter även om hen är högst medveten om detta. Lärare 5 hänvisar 

istället till sin breda idrottsliga bakgrund som en tillgång vilket gör att hen kan ha en större 

öppenhet för vad som skall göras. Hen förklarar även hur den breda idrottsliga bakgrunden 

gör det lättare att identifiera olika former av komplex karaktär i olika idrotter eller aktiviteter. 

Även lärare 1 håller med om att en bred idrottslig bakgrund är en tillgång: ”Både för att känna 

igen den typen av rörelser hos eleven i bedömning men också för att instruera, beskriva, för-

klara så är det en fördel att ha kunnat utföra det”. 

 

Både lärare 6 och 8 förklarar att deras kompetensområden snarare ger en större trygghet och 

att det känns lättare att både undervisa i och bedöma dessa aktiviteter. Samtidigt betonar lä-

rare 6 att det just därför är viktigt att läraren är ordentligt insatt i en bredd av aktiviteter. Även 
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lärare 7 håller med om hur erfarenheten inom vissa idrotter snarare ger en trygghet och ett 

lugn men menar att kraven gällande bedömning ligger på samma nivå som i alla andra aktivi-

teter. Detta är något som lärare 8 också håller med om och menar att det snarare kräver en 

bättre planering inom de områden man själv har svårare för men att kraven gällande bedöm-

ning fortfarande är på samma nivå oavsett hens erfarenhet.  
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8. Analys 
 

I detta kapitel kommer resultatet att analyseras med hjälp av studiens teoretiska ramverk. De 

två inledande delarna kommer att fokusera på transformeringsarenan, d.v.s. hur lärare tolkar 

respektive värdeord: en bredd av aktiviteter och komplex karaktär. Senare delar kommer istäl-

let att fokusera på realiseringsarenan och hur lärare omsätter dessa begrepp i praktiken. Samt-

liga delar kommer att behandla hur olika ramfaktorer påverkar lärare i deras tolkning och an-

vändning av respektive värdeord. Kapitlet avslutas med en problematisering av hur begreppen 

fungerar och vilka konsekvenser detta får.  

 

8.1 Vad innebär en bredd av aktiviteter?  

Linde (2010) förklarar transformeringsarenan som den arena där läraren hamnar i fokus. I 

denna arena blir nämligen lärarens tolkning av styrdokumenten det centrala. Flera av lärarna 

beskriver en bredd av aktiviteter som ett instrument för att mäta elevers rörelseförmåga. Det 

är uppenbart att lärarnas definition av rörelsekvalitéer blir avgörande för hur de också tolkar 

en bredd av aktiviteter. Flera av lärarna hänvisar till styrka, kondition, rörlighet och koordi-

nation som de kvalitéer som ska mätas eller bedömas i olika aktiviteter. Lärarna tenderar även 

att vara överens om att dessa aktiviteter skall vara olikartade och att det innebär både inom-

hus- och utomhusaktiviteter. Däremot verkar det inte finnas något givet svar för vilka rörelse-

katergorier eller aktiviteter som skall utgöra en bredd av aktiviteter.  

 

En av de yttre ramfaktorer (Meckbach, Redelius & Svennberg, 2014; Pettersen 2008) som tas 

upp gällande lärares tolkning av breddbegreppet är skolverkets bedömningstöd. Tre av lärarna 

hänvisar till skolverkets bedömningsstöd i avseende för hur de tolkar en bredd av aktiviteter. 

En av lärarna definierar det som ett hjälpmedel medan en annan lärare betonar det som en 

direkt förutsättning för att förstå hur skolverket vill att lärare tolkar dessa begrepp. 

 

En annan yttre ramfaktor (Meckbach, Redelius & Svennberg, 2014; Pettersen 2008) som togs 

upp av lärarna, med relation till Lindes (2010) transformeringsarena är lärare då flera av in-

formanterna förklarade att de använder sig av sina kollegor i arbetet av att tolka olika delar av 

styrdokumenten. Då majoriteten av lärarna anser att begreppet medför en stor tolkningsfrihet 

så verkar det variera huruvida lärare genomför en gemensam planering för vilka aktiviteter 

som undervisningen skall innehålla.  
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Avslutningsvis konstateras gällande tranformeringsarenan (Linde, 2010), det vill säga hur 

lärare tolkar kunskapskraven, att skolverkets bedömningstöd och lärare i form av kollegor är 

de exempel på yttre respektive inre ramfaktorer som lärarna själva verkar vara medvetna om. 

 

8.2 Definition av komplex karaktär 

Med fokus på Lindes (2010) transformeringsarena kommer det här att redogöras för hur lärare 

idag tolkar och definierar begreppet komplex karaktär. Resultatet i vår studie påvisar inte nå-

gon gemensam tolkning eller definition av komplex karaktär men visar däremot att lärarnas 

tolkning av värdeordet är liknande. En möjlig definition utifrån resultatet blir följaktligen att 

för en rörelse ska bli av komplex karaktär krävs det att rörelsen utförs, enligt läraren, på ett 

korrekt sätt och samtidigt utförs i ett visst sammanhang. Andra viktiga faktorer för lärarna är 

att rörelsen ska innefatta flera kroppsdelar och att rörelsen i grunden inte är för ”enkel”. Lä-

rarna har svårt att uttrycka sig specifikt vad de menar med att rörelsen inte får vara för ”en-

kel” men återkommer ständigt till sammanhanget rörelsen utförs i.  

 

Till skillnad från värdeordet en bredd av aktiviteter framkommer det inte att lärarna använder 

sig utav något särskilt stöd gällande tolkningen av komplex karaktär. Det som istället påver-

kar deras tolkning är elevgruppen samt deras egna idrottsliga bakgrund. Vissa lärare lyfter 

fram elevgruppen som en faktor då synen på komplex karaktär kan variera beroende på vilken 

elevgrupp du undervisar i. De lärare som lyfter fram sin egna idrottslig bakgrund menar på att 

de kan ha tuffare bedömning på komplex karaktär i de aktiviteter de själv är mer insatta i. 

Kopplat till vårt teoretiska ramverk blir således elevgruppen en yttre ramfaktor och lärarnas 

idrottsliga bakgrund en inre ramfaktor som påverkar tolkningen (Meckbach, Redelius & 

Svennberg, 2014; Pettersen 2008). 

 

8.3 Smörgåsbordsmodellen – Rätt eller fel? 

Den tredje och sista av Lindes (2010) arenor är realiseringsarenan vilken handlar om att lära-

ren fattar beslut om vad undervisningen skall innehålla och hur detta skall struktureras samt 

hur bedömning och betygsättning skall utföras. Denna del kommer därför att fokusera på hur 

lärarna omsätter sin tolkning av en bredd av aktiviteter i praktiken. I studien har det tidigare 

konstaterats att majoriteten av lärarna upplever att begreppet medför en stor tolkningsfrihet 
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vilket gör att det inte är självklart vilka aktiviteter undervisningen skall innehålla. Några av 

lärarna uttrycker en oro över att det finns en risk att begreppet tolkas enligt en smörgås-

bordsmodell vilken skall erbjuda en stor mängd olika sporter eller idrotter. En av dessa lärare 

medger dock att modellen inte behöver vara felaktig men att det kan vara svårt att hinna med 

att ge en bra och vettig feedback till eleverna. Så smörgåsbordsmodellens vara eller icke vara 

är kanske snarare en definitionsfråga vilket istället bör analyseras utifrån vad smörgåsbordet 

innehåller. Det kan delvis handla om vilka typer av aktiviteter som undervisningen innehåller 

men även vilken tid som avsätts för respektive aktivitet. Diskussionen kring hur undervis-

ningstiden fördelas på olika aktiviteter utifrån lärarnas olika tolkningar kommer det snart att 

återkommas till.  

 

Resultatet visar på flera olika ramfaktorer som påverkar lärarna i deras användning av bredd-

begreppet. Den ramfaktor som kanske är mest påtaglig är skolans materiell och resurser. Flera 

av lärarna förklarar hur skolans materiella förutsättningar är direkt avgörande för vilka aktivi-

teter som är möjliga att genomföra oavsett hur de tolkar begreppet. Lärarna tar upp flera yttre 

faktorer (Meckbach, Redelius & Svennberg, 2014; Pettersen 2008) som påverkar valet av 

aktiviteter vilket pekar på att det kanske är högst nödvändigt med en lokal frihet gällande val 

av innehåll. Andra yttre ramfaktorer som tas upp är elevgrupp, logistik, och tid. När det 

kommer till elevgruppen som en faktor så hänvisar lärare till denna på olika sätt. Flera lärare 

lyfter elevgruppen som en faktor med hänsyn till gruppens kompetens d.v.s. elevernas färdig-

heter. En av lärarna förklarar att elevernas fysiska status direkt utesluter vissa aktiviteter och 

att hen av säkerhetsskäl väljer att avstå från vissa aktiviteter. En annan lärare hänvisar snarare 

till elevgruppernas spridning rent kompetensmässigt då huruvida en aktivitet blir meningsfull 

eller inte är helt beroende på vilken klass det är.  

 

Ytterligare en yttre ramfaktor är som sagt tillgänglighet vilket kan kopplas till både logistik 

och tid då dessa tillsammans är avgörande för huruvida en aktivitet är möjlig att genomföra 

eller inte. När det kommer till inre ramfaktorer så anser sig inte lärarna påverkas av sin id-

rottsliga bakgrund eller ämneskunskaper gällande valen av aktiviteter. Den idrottsliga bak-

grunden påverkare snarare på så vis att den ger en större trygghet och expertis för att under-

visa i aktiviteter vilka läraren själv har stor erfarenhet av.  

 

Utifrån ovanstående ramfaktorer är det följande teman som är mer frekvent återkommande 

gällande vad en bredd av aktiviteter faktiskt innebär: Dans/rytmik, träningsmetoder i form av 
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kondition- och styrketräning, bollspel och friluftsliv. Dessa skulle kunna relateras till bedöm-

ningstödets olika rörelsekatergorier varpå de enligt oss skulle kunna motsvara de fyra först-

nämnda kategorierna (Se från vänster, bilaga 1). En av lärarna hänvisade däremot direkt till 

Skolverkets (2011) bedömningsstöd som en yttre ramfaktor (Meckbach, Redelius & Svenn-

berg, 2014; Pettersen 2008) vilken påtagligt påverkar hen i sin användning av en bredd av 

aktiviteter. Den rörelsekategori som då tillkommer är: Spänningsreglering, mental träning 

och övrig rörelseträning. Även om skolverket (2011c), i sitt bedömningsstöd, skriver att det 

endast är ett exempel på hur en bredd av aktiviteter kan delas in i olika rörelsekatergorier så är 

det anmärkningsvärt att endast en av lärarna hänvisar till denna typ av aktiviteter. Det kan 

också konstateras att det är just bollspelen som uppmärksammas från den första av bedöm-

ningstödets rörelsekatergorier: Idrott, leker och spel.  

 

Det kan konstateras att vilka aktiviteter ämnets undervisning innehåller varierar men frågan är 

hur lärare hanterar breddbegreppet gällande betyg och bedömning. Detta kan dels uppfattas 

som en fråga om vilka aktiviteter som skall utgöra en bredd av aktiviteter men kanske också 

som en fråga om rent kvantitativa mått. Hur många aktiviteter motsvarar egentligen en bredd 

och måste elever nå en önskad betygsnivå i samtliga aktiviteter som undervisningens erbju-

der? Resultatet tyder på att det är just gällande bedömning och betygsättning av en bredd av 

aktiviteter som lärares uppfattningar går mest isär. Några av lärarna förklarar hur de nästan 

vid all praktisk undervisning relaterar till goda rörelsekvalitéer i en bredd av aktiviteter. Några 

av lärarna pratar om att antalet aktiviteter som eleverna bedöms i kanske handlar om tio olika. 

När det gäller bedömningen av detta menar en av lärarna att en bredd enligt hen inte handlar 

om 51 % utan snarare om 80-90 %. Lärare 8 hänvisar istället till bedömningstödets fem rörel-

sekatergorier (Skolverket, 2011c) och förklarar att eleverna bör nå samma betygsnivå i åt-

minstone fyra av dessa kategorier för att de ska utgöra en bredd av aktiviteter. Hen förklarar 

även att eleverna får möjlighet att genomföra flera aktiviteter inom respektive rörelsekategori 

men att det är tillräckligt att eleverna når önskad betygsnivå i en av aktivitet i de olika katego-

rierna. Båda lärarna betonar dock att det är svårt att sätta absoluta kvantitativa gränser och att 

det är viktigt att titta på helheten.  

 

En annan lärare förklarar istället att hen i slutet av läsåret låter eleverna själva välja ut tre 

olika aktiviteter som då skall utgöra individens egen bredd av aktiviteter när det kommer till 

bedömning. Hen betonar att antalet inte får bli för stort då det är viktigt att eleverna ges tid för 

att träna i de aktiviteter som skall bedömas. Samtidigt förklarar hen att det är en löpande ex-
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amination på flera veckor vilken också kan kompletteras av den kunskap som hen kunnat 

identifiera under de två år som eleverna gått kursen. Ett annat exempel på hur lärare realiserar 

breddbegreppet är att eleverna får genomföra tjugo olika moment fördelade på nio olika om-

råden. Läraren i fråga förklarar att för att nå exempelvis ett C så räcker det inte att eleverna 

når denna betygsnivå i likartade aktiviteter utan att det måsta vara från olika områden. Hen 

betonar att eleverna inte måste uppnå betygsnivån i samtliga områden utan att det kanske är 

tillräckligt med fem av de nio områden som hen använder sig av. Resultatet tyder på att det 

inte finns några uppenbara ramfaktorer (Meckbach, Redelius & Svennberg, 2014; Pettersen 

2008) som är avgörande för hur lärarna tolkar en bredd av aktiviteter till antalet. En ramfaktor 

som många lärare tar upp är skolverkets bedömningsstöd vilket framför allt handlar om att en 

bredd av aktiviteter skall vara olikartade på så vis att de tillhör olika rörelsekatergorier.   

 

8.4 Hur använder lärare komplex karaktär I undervisningen 

Även här kommer Lindes (2010) realiseringsarena att ligga i fokus. Således kommer det att 

analyseras hur lärare använder sig utav värdeordet komplex karaktär rent praktiskt i sin 

undervisning även kopplat till bedömning och betygsättning. Det som framkommer av vårt 

resultat är att de intervjuade lärarna menar på att i stort sett all deras undervisning ger möjlig-

het för eleverna att visa upp rörelsekvalitéer av komplex karaktär. Dock uttrycker sig majori-

teten av lärarna att tiden blir en ramfaktor (Meckbach, Redelius & Svennberg, 2014; Pettersen 

2008) som påverkar deras undervisning gällande värdeordet. Lärarna uttalar nämligen en öns-

kan att låta sina elever träna på de aktiviteter som genomförs för att på så vis ge dem en rätt-

vis chans att utveckla rörelsekvalitéer även av komplex karaktär. De upplever att tiden inte 

alltid räcker till för att ge eleverna denna möjlighet och tiden blir alltså en yttre ramfaktor som 

påverkar lärarnas realisering av värdeordet. Vidare verkar det som att lärarna kan identifiera 

komplex karaktär oavsett aktivitetet, vilket i sin tur betyder att aktiviteten i sig inte sätter 

några begränsningar för möjligheten att visa upp rörelser av komplex karaktär. Samtliga lä-

rare är således inne på att komplex karaktär är olika beroende av aktivitetet. Dock är det en 

aktivitet som lärare anser vara problematisk kopplat till komplex karaktär, närmare bestämt 

friluftsliv. Dels handlar det om att det är svårare att se det komplexa i rörelserna som kommer 

till uttryck i friluftslivet men också om att det är flera ramfaktorer som försvårar möjligheten 

till att bedriva en friluftslivsundervisning.  
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Ramfaktorerna som framkommer är tiden, materiella förutsättningar samt var skolan ligger 

rent geografiskt och miljömässigt (Meckbach, Redelius & Svennberg, 2014; Pettersen 2008). 

Det kan konstateras att tiden är den ramfaktor som påverkar lärarna mest i det här fallet. Även 

om skolan geografiskt ligger dåligt till och har sämre förutsättningar att bedriva friluftsliv i 

utemiljöer, kan det tolkas som att lärarna anser att detta kunde lösas om det fanns mer tid till 

att ta sig till dessa natur- och utemiljöer.  

 

8.5 Tolkningsfrihet och likvärdighet?  

Utifrån vårt resultat kan det konstateras att lärarnas åsikter och synpunkter på formuleringen 

av värdeordet komplex karaktär skiljer sig åt. Vissa lärare uttrycker en önskan om någon form 

av allmän definition av värdeordet komplex karaktär för att säkra likvärdigheten medan andra 

lärare är nöjda med värdeordet och deras möjlighet att själva tolka vad komplex karaktär in-

nebär. Flera lärare betonar också problematiken i att tolka värdeordet och att det är svårt att 

förstå vad Skolverket egentligen menar.  

 

Det kan även konstateras att desamma gäller för lärares tolkning av värdeordet, en bredd av 

aktiviteter. Flera av lärarna uttrycker det som positivt att det finns en stor frihet gällande 

undervisningens innehåll och val av aktiviteter. Problematiken verkar snarare handla om hur 

breddbegreppet skall hanteras gällande bedömning och betygsättning. Denna problematik 

verkar framför allt handla om antalet aktiviteter som eleverna skall bedömas i för att det skall 

utgöra en bredd av aktiviteter. Detta riskerar att medföra stora olikheter gällande elevers möj-

ligheter att nå ett visst betyg beroende på om läraren anser att det handlar om några få aktivi-

teter eller om det snarare handlar om 80-90 % av undervisningen.  

 

En annan problematik som blir uppenbar gällande likvärdigheten i ämnet är lärares syn på 

goda rörelsekvalitéer. Lärares uppfattningar verkar gå isär i vad värdeordet faktiskt innebär då 

det både kan tolkas som idrottsspecifikt kunnande, exempelvis tekniska färdigheter i olika 

idrotter, eller om det istället handlar om kroppsliga förmågor som exempelvis koordination 

och kroppskontroll. Beroende på hur lärare väljer att tolka goda rörelsekvalitéer så kan valet 

av aktiviteter gynna respektive missgynna elever i olika utsträckning, vilket gör att det absolut 

kan ifrågasättas huruvida elever ges samma möjligheter att nå olika betyg i ämnet idrott och 

hälsa.  
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Kopplat till studiens teori (Se figur 1; Meckbach, Redelius & Svennberg, 2014) kan det kon-

stateras att den tolkningsfrihet som lärare upplever finnas medför att det finns flera olika ram-

faktorer som påverkar lärare gällande tolkningen av kunskapskravens olika värdeord. Resulta-

tet tyder även på att det framför allt är yttre ramfaktorer i form av skolans förutsättningar som 

påverkar hur dessa värdeord tolkas och realiseras. Detta medför således att vad dessa värdeord 

faktiskt innebär skiljer sig markant från skola till skola. 

  



 

54 

9. Diskussion 
 

Detta kapitel består av tre olika delar: resultatdiskussion och metoddiskussionen samt slutsat-

ser. Resultatdiskussionen kommer att diskutera studiens resultat i förhållande till bakgrund 

och tidigare forskning. Diskussionen kommer att utgå från lärarnas upplevelser och resone-

mang gällande tolkning och användning av värdeorden: En bredd av aktiviteter och Komplex 

karaktär. Diskussionen kommer även att lyfta lärares syn på möjligheter och problematik 

gällande bedömning och betygsättning och således också diskutera likvärdighet i ämnet idrott 

och hälsa. I metoddiskussionen kommer det att diskuteras val av metod och vad som eventu-

ellt kunnat göras på alternativa sätt.  

 

9.1 Resultatdiskussion 
 

9.1.1 Hur tolkar och använder gymnasielärare värdeorden en bredd av 

aktiviteter?  

Lärarnas tolkning och användning av värdeordet en bredd av aktiviteter skiljer sig som sagt 

åt. Flera av lärarna uttrycker även att de upplever tolkningen som något problematisk vilket 

stämmer överens med Izabela Segers (2014, s. 82) studie vilken visar på en gemensam upp-

fattning gällande svårigheten i att tolka de nya kunskapskraven som introducerades i samband 

med GY11. Svårigheten i att tolka styrdokument och att utforma lokala betygskriterier är där-

emot inte helt nytt då denna problematik redan uppmärksammats utifrån tidigare läroplaner 

(Garefalakis 2008). Vårt resultat visar även att det finns lärare som efterfrågar tydligare rikt-

linjer och konkreta exempel gällande hur skolverket avser att olika värdeord bör tolkas. Detta 

är något som också bekräftas av Annerstedt och Larssons (2010, s. 108f) och Tholins (2006) 

studier varpå lärare påpekar en brist av vägledning, stöd och fortbildning gällande bedömning 

och betygsättning. I detta fall skulle konkreta exempel på hur olika värdeord kan definieras 

och realiseras vara en del av den vägledning som många lärare efterfrågar. Vi instämmer 

själva i denna uppfattning då en bredd av aktiviteter enligt oss kan uppfattas som väldigt ab-

strakt eftersom skolverket inte anger några direktiv om antalet aktiviteter som skall utgöra den 

bredd av aktiviteter som också ska bedömas. Skolverkets (2011c) bedömningsstöd pekar vis-

serligen på vilka olika kategorier av aktiviteter som kan utgöra en bredd av aktiviteter men 

specificerar inte några förslag gällande hur fördelningen mellan dessa kategorier kan se ut. 

Det är även väldigt otydligt huruvida eleverna bör behärska goda rörelsekvalitéer i en eller 
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flera aktiviteter under respektive kategori samt hur många rörelsekatergorier som måste in-

kluderas vid betygsättning. Dessa frågor framstår som problematiska att besvara oavsett erfa-

renhet som lärare i ämnet då varken vi eller våra informanter verkar kunna ge något tydligt 

svar. Konsekvenserna blir således att kriterierna för de olika betygsstegen kan variera stort 

från skola till skola vilket också innebär att det både finns elever som gynnas respektive miss-

gynnas beroende på hur lärare väljer att tolka en bredd av aktiviteter. 

 

9.1.2 Hur tolkar och använder gymnasielärare begreppet komplex karaktär och 

vilka kriterier finns det för att en rörelseövning ska kunna utföras med en 

komplex karaktär? 

Vår andra frågeställning handlar om hur lärarna tolkar värdeordet komplex karaktär och vad 

som krävs för att en rörelse ska anses vara av komplex karaktär. Resultatet visar att lärarnas 

tolkning av värdeordet liknar varandra. Majoriteten av lärarna upplever samtidigt en svårighet 

i tolkningen och deras uppfattning är att tolkningen förmodligen är personlig och således skil-

jer sig åt från lärare till lärare. Detta kan kopplas till Svennberg, Meckbach och Redelius 

(2014, s. 200f) samt Annerstedt och Larssons (2010) studier som visar att lärare har svårt att 

motivera sin betygsättning till aktuella betygskriterier och istället hänvisar till sin magkänsla.  

Således menar vi på att lärarnas tolkning av komplex karaktär kan i vår studie förklaras uti-

från en magkänsla hos läraren. En lärare pratar om feeling kopplat till komplex karaktär och 

uttrycker feelingen som något du som lärare ser, vilket vi anser kan tolkas som en magkänsla. 

Även om de flesta lärarnas tolkningar är likartade uttrycker som sagt lärarna en viss oro över 

att deras tolkningar av värdeordet inte stämmer överens med andra lärares. Skolverket (2012, 

s. 9) skriver att i och med införandet av den nya reformen tror skolledare på en ökad likvär-

dighet nationellt sätt. Utifrån lärarnas svar i vår studie kopplat till begreppet komplex karaktär 

kan vi utläsa att tolkningarna av värdeordet är relativt lika men att lärarnas uppfattningar om 

andra lärares tolkningar är det motsatta. Vissa lärare uttryckte dessutom en önskan om en tyd-

ligare definition, eller åtminstone mer stödmaterial, från Skolverkets sida gällande värdeordet 

komplex karaktär. Detta stämmer i likhet med tolkningen av en bredd av aktiviteter överens 

med Annerstedt och Larssons (2010, s. 108f) och Tholins (2006) studier som visar på att lä-

rarna upplever att det brister i vägledning och stöd gällande betyg och bedömning. Att tolk-

ningarna är likartade ser vi som positivt men ser också att någon form av fortbildning där lä-

rare får ta del av varandras tolkningar är nödvändigt för att ta ytterligare ett steg i arbetet med 

likvärdig bedömning.  
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9.1.3 Vad ligger till grund för att gymnasielärare tolkar värdeorden på ett visst 

sätt? Och hur kan dessa tolkningar förklaras? 

Den tredje och sista frågeställningen i vår studie är vad som ligger till grund för lärarnas tolk-

ningar och hur dessa kan förklaras. Precis som vi tidigare redogjort och diskuterat så anser vi i 

likhet med både Svennberg, Meckbach och Redelius (2014, s. 200f) samt Annerstedt och Lar-

sson (2010) att det finns faktorer som påverkar lärares tolkningar av aktuella värdeord. 

Svennberg, Meckbach och Redelius (2014, s. 200f) samt Annerstedt och Larsson (2010) pra-

tar om magkänslan som en sådan faktor. Vi håller delvis med om att magkänslan kan styra 

vissa lärares tolkningar, framför allt av värdeordet komplex karaktär, men att det snarare är 

andra faktorer som tenderar att påverka mer. Resultatet av vår studie visar istället att elev-

gruppen, tid, skolans resurser, lärarens egna idrottsliga bakgrund samt Skolverkets bedöm-

ningsstöd är de faktorer som påverkar tolkningarna mest. Lärares egna idrottsliga bakgrund 

går visserligen att koppla till magkänslan då vi anser att magkänslan kan styras av lärarens 

idrottsliga bakgrund. En del lärare påpekar nämligen att deras idrottsliga bakgrund kan med-

föra en hårdare bedömning gällande komplex karaktär i de aktiviteter som de själva varit ak-

tiva i. Dock poängterar andra lärare att sin idrottsliga bakgrund inte påverkar synen på valda 

värdeord. Slutligen menar vissa lärare på att sin idrottsliga bakgrund påverkar men inte gäl-

lande synen på valda värdeord, utan snarare att de upplever det lättare att bedöma aktiviteter 

som de själva har en stor erfarenhet av. En annan ramfaktor är tiden vilken Tholin (2006) 

konstaterar att försvåra realiseringen av nya läroplaner men vår studie tyder på att tiden även 

är en betydelsefull faktor trots flera års användning av en och samma läroplan. 

 

 

9.2 Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har vi som sagt använt oss av en kvalitativ 

intervjumetod för att kartlägga gymnasielärares tolkning och användning av utvalda värdeord.  

 

Inledningsvis vill vi uttrycka en belåtenhet gällande hur vårt examensarbete, och den arbets-

process det inneburit, fallit ut. Vårt val av frågeställning känns också väl motiverad då det 

uppenbart finns en del meningsskiljaktigheter gällande dessa frågor. Vi kan däremot konsta-

tera att tolkningen av dessa begrepp tenderar att också väva in definitionen av goda rörelse-

kvalitéer vilket alternativt kunde inkluderats i frågeställningen.  
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Vårt val av semistrukturerade intervjuer och den intervjuguide som därefter utformades har 

fungerat väl då vi upplever att vi fått en omfattande och såväl användbar empiri för att be-

svara våra frågeställningar. Vi anser också att den intervjuguide som använts, vilken bestod 

av till större delen väldigt öppna frågor, har lyckats få fram ett intressant material med auten-

tiska utsagor och upplevelser från samtliga informanter som deltagit i studien. Alternativt 

kunde intervjuguidens frågor preciserats ytterligare för att på så vis få ett mer koncentrerat 

resultat. Däremot så anser vi att en för specificerad frågeställning riskerar att vägleda infor-

manternas svar vilket i så fall kan skada studiens validitet. Samtidigt som vi följt upp mer 

öppna frågor med mer och precisa och ibland direkt bekräftande frågor så har vi strävat efter 

att förbli så objektiva som möjligt i vårt sätt att leda samtalet. Med koppling till just ansvaret 

att vägleda samtalet så anser vi att vår intervjuguide har gjort stora delar av jobbet på egen 

hand då flera av informanterna självmant kommit in på de områden som vi avsett att disku-

tera. Även kodningen av vårt material tyder på att samtliga intervjuer mer eller mindre har 

bidragit till att besvara studiens olika frågeställningar. Detta medför också att de slutsatser 

som har kunnat göras kan styrkas genom att de kan hänvisas till flera olika lärare. Samtidigt 

utgör vår studie inte ett så pass omfattande material att det kan generaliseras för mycket men 

det ger samtidigt en bild av hur gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa ser på delar av ämnets 

kunskapskrav.  

 

9.3 Slutsatser 

Vårt resultat visar på att flera av lärarna upplever att den tolkningsfrihet som finns gällande 

både en bredd av aktiviteter och komplex karaktär också tenderar att sätta likvärdigheten ur 

spel. Denna uppfattning ligger helt i linje med både internationella (Mohnsen 2013) och nat-

ionella studier (Annerstedt & Larsson, 2010, s. 101; Kroon, 2016, s. 118) vilka ifrågasätter 

huruvida bedömning och betygsättning inom ämnet kan anses vara rättvis och likvärdigt. 

Denna uppfattning verkar dock inte uppfylla de förhoppningar som flera skolledare uttrycker 

då de tror att den nya reformen kan komma att medföra en större likvärdighet på en nationell 

nivå (Skolverket 2012, s.9). Därmed inte sagt att det inte skett en förbättring men vi kan kon-

statera att vårt resultat pekar på att vi har en bra bit kvar. Även om lärare efterfrågar en kon-

kretisering av olika delar i den nya ämnesplanen så framkommer även en positiv respons gäl-

lande det nya betygsystemet. Flera av lärarna berättar att de upplever att den senaste reformen 

har medfört en större tydlighet jämfört med dess föregångare. De lyfter även i likhet med tidi-
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gare forskning (Seger, 2014, s. 79ff) fram det nya betygssystemet, med ytterligare två betygs-

steg, som positivt.  

 

Sammanfattningsvis visar resultaten av vår studie att lärarna upplever en problematik gäl-

lande tolkningen av utvalda värdeord. Med koppling till Lindes (2010) arenor så konstateras 

att även om det finns en del frågetecken kring den tolkning som sker i transformeringsarenan 

så är problematiken mest påtaglig när det kommer till realiseringsarenan. Problematiken 

handlar således framför allt om huruvida det är möjligt att genomföra en undervisning utifrån 

varje lärares tolkning. När det kommer till begreppet en bredd av aktiviteter är det tydligt att 

lärarna tolkar begreppet på olika sätt. Framför allt handlar det om hur många aktiviteter som 

bör ingå i en bredd men också om vilka aktiviteter som faktiskt ska ingå. Lärarna i vår studie 

upplever också att det finns ett antal ramfaktorer (Meckbach, Redelius & Svennberg 2014, s 

202) som påverkar tolkningen av en bredd av aktiviteter. Till största del handlar det om att 

tiden inte räcker till för att genomföra alla önskvärda aktiviteter, men det handlar också om att 

skolans resurser i form av ekonomi och materiell sätter begränsningar. Det andra värdeordet, 

komplex karaktär, är lärarna mer eniga i sin tolkning. I stort sett alla pratar om att rörelserna 

måste ske i ett sammanhang tillsammans med att flera kroppsdelar eller dimensioner adderas 

till rörelsen. Trots lärarnas relativa samstämdhet gällande värdeordet uttrycker de som sagt en 

svårighet i denna tolkning och tror att denna således skiljer sig från lärare till lärare.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 – Bedömningsstödets rörelsekategorier 

FÖRSLAG PÅ INNEHÅLL  

Idrott, lekar och spel  
Fysisk träning och 

metoder  
Dans och rörelse till 

musik  

Utevistelse och fri- 
luftsliv som aktivitet 

och förflyttningssätt  

Spänningsreglering, men-
tal träning och övrig 

rörelseträning  

Rörelse-, boll eller red-

skapslekar  

Bollspelsvariationer 

(mål-, nät-, träff-, slag- 
och löpspel)  

Parkour  

Friidrott  

Gymnastik  

Kampsporter  

 

 

Styrketräning 

med kroppen som 
belastning, med fria 

vikter eller 

i maskiner  

Intervall- eller di-

stanslöpning  

Stretching och 

töjningsrörelser  

Cirkel- och stat-

ionsträning  

 

 

Uppvärmning, aero-

bics, gympapass, 
zumba eller annan 

träning till musik  

Dans, exempelvis 

chacha, salsa, vals, 

bugg eller schottis  

Röra sig till musik för 

att skapa, uttrycka och 
gestalta 

 

 

  

Simning 

 Cykling  

Skidåkning 

 Skridskoåkning 

 Kanotpaddling 

 Orientering  

 

 

 

Yoga  

Tai-chi  

Qi gong  

Pilates  

Avslappnings- och 

anspännings- övningar  

Meditation och fokuse-
ringsövningar  

 

 

(Skolverket 2011c, s 7). 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

 
Intervjuguide  

 

Bakgrund 

 Berätta om dig själv (Introducerande och öppna frågor) 

1. Ålder 

2. Kön 

3. Utbildning 

4. Idrottslig bakgrund 

5. Tidigare läraruppdrag 

6. Nuvarande läraruppdrag 

 

Kunskapskrav 

 Allmänt 

1. Vad anser du om kunskapskraven i idrott och hälsa? 

2. Upplever du några särskilda fördelar eller nackdelar med de nya kunskapskra-

ven? 

3. Vad anser du om att bedöma utifrån gällande kunskapskrav? 

4. Arbetar ni med likvärdig bedömning på skolan och i så fall på vilket sätt? 

5. Använder du/ni något särskilt stöd i detta arbete? I så fall vilket? 

6. Vad anser du om formuleringen av kunskapskraven och med hänsyn till värde-

orden? 

 

 Bredd av aktiviteter 

I styrdokumenten kan vi läsa följande (Kunskapskraven för betyget E):  

Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som 

utvecklar den kroppsliga förmågan. 

1. Hur tolkar du värdeordet en bredd av aktiviteter? Vad innebär detta för dig? 

2. Hur förhåller du dig till detta värdeord gällande planering och utformning av 

undervisning? 

3. Hur förhåller du dig till värdeordet gällande bedömning och betygsättning? 

4. Hur ser du på för- och nackdelar gällande uttrycket bredd av aktiviteter? 

 

 Komplex karaktär 

I styrdokumenten kan vi även läsa (Kunskapskraven för betyget A):  

Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd 

av aktiviteter, även av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga för-

mågan. 
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1. Hur tolkar du värdeordet komplex karaktär? Vad innebär detta för dig? 

2. Hur förhåller du dig till detta värdeord gällande planering och utformning av 

undervisning? 

3. Hur förhåller du dig till värdeordet gällande bedömning och betygsättning? 

4. Hur ser du på för- och nackdelar gällande uttrycket komplex karaktär? 

5. Vilka kriterier anser du att det finns för att en rörelse skall anses vara av en 

komplex karaktär?  

6. Kan alla rörelser vara av komplex karaktär?  

 

 

 

Ramfaktorer 

 Upplever du att det finns några särskilda faktorer som påverkar din tolkning 

och användning av utvalda värdeord? 

 Upplever du att du kan bedriva en idealisk undervisning utifrån din tolkning av 

kunskapskraven? 

  I vilken utsträckning anser du att yttre faktorer påverkar din undervisning och 

förutsättningar att bedriva denna utifrån gällande styrdokument? (Exempel på 

yttre ramar kan vara: Lokaler, tid, resurser, redskap, elever etc.) 

 Hur upplever du att din idrottsliga bakgrund påverkar dig i relation till utvalda 

värdeord? (Användning av bredd av aktiviteter och syn på rörelser av komplex 

karaktär).  

 

 

 

Betyg & bedömning 

 

 Upplever du någon problematik gällande betyg och bedömning med avseende 

till utvalda värdeord? 
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Bilaga 3 - Intresseförfrågan 

 

Examensarbete – intresseförfrågan 

Presentation 

Vi är två stycken studenter vid namn Anton Svensson och Joel Mattsson som studerar på 

Linnéuniversietet i Växjö. Vi läser ämneslärarprogrammet med ingång idrott och hälsa och är 

nu inne på termin nio. Det har blivit dags att skriva vårt examensarbete och vi är därför intres-

serade av er hjälp. Till vår hjälp har vi också vår handledare Anna Hafsteinsson. Vid eventu-

ella frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss på följande kontaktuppgifter: 

 

• Anton Svensson – as223bc@student.lnu.se – 073 826 02 63 

• Joel Mattsson – jm222hy@student.lnu.se – 076 848 04 95 

• Anna Hafsteinsson - anna.hafsteinsson-ostenberg@lnu.se 

 

Introduktion 

Vi vänder oss till er, ämneslärare i ämnet idrott och hälsa, i förhoppning att ni kan tänka er att 

ställa upp som informanter i vårt examensarbete. Vi anser fortfarande trots fyra års studier 

och många diskussioner med både lärare och lärarstudenter att våra styrdokument ibland 

känns otillräckliga. Därför är vi väldigt nyfikna på hur ni, som tjänstgörande lärare inom äm-

net, tolkar och arbetar med olika delar av styrdokumenten. I strävan efter en likvärdig skola 

bör det ges förutsättningar för en likvärdig bedömning varpå skolan också tagit fram olika 

bedömningsstöd. Men även utifrån dessa anser vi att det fortfarande finns en hel del fråge-

tecken. Vi har därför valt att fokusera på några delar av kunskapskraven som vi anser behöver 

redas ut. Syftet med studien är på så vis att skapa en bild av hur utvalda delar tolkas av lärare i 

ämnet och på vis undersöka huruvida gällande kunskapskrav är tillräckliga. Några av er 

kanske delar denna uppfattning men oavsett tycker vi att det skulle vara väldigt kul om så 

många av er som möjligt ville ställa upp för att diskutera detta. Vi tycker att det bör ligga i 

både elever och lärares intresse att reda ut olika oklarheter så att vi kan göra skolan ännu 

bättre. 

  

mailto:anna.hafsteinsson-ostenberg@lnu.se
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Hur kommer detta gå till? 

Samtalen kommer att spelas in för att sedan transkriberas och ert deltagande är självklart ano-

nymt. Konkret så innebär detta att vi på ett utvalt datum sitter ner och genomför en semistruk-

turerad intervju där vi som författare/forskare ställer frågor och styr diskussionen i den mån vi 

behöver för att samtalet skall vara relevant för aktuellt frågeställning. Dessa tillfällen kommer 

troligtvis att ske under november månad utifrån att vi finner datum som passar. Intervjutill-

fället kommer troligtvis att vara ungefär en timme.  

 

Avslutning 

Vi hoppas att så många av er som möjligt kan tänka er att delta, både för vår skull, men för-

hoppningsvis även för att ni själva kan se ett värde av denna undersökning. Med vänliga häls-

ningar/Anton & Joel 

 

 


