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Abstrakt 
 
Det ämnesspråk som används i skolans styrdokument är inte alltid enkelt att förstå, inte för 

lärare och speciellt inte för elever som saknar den inblick i styrdokumentens föreskrifter som 

en lärare har. Föreliggande undersökning syftar till att söka svar på hur fyra elever i 

grundskolan och fyra elever i gymnasieskolan uppfattar betydelsebärande begrepp inom 

skolämnet idrott och hälsa. I studien undersöks hur de tillfrågade eleverna uppfattar 

begreppen allsidig rörelseförmåga och kroppslig förmåga. Semi-strukturerade intervjufrågor 

formulerades angående elevers uppfattning av begreppen. Resultatet av undersökningen visar 

på en bristande förståelse för vad allsidig rörelseförmåga samt kroppslig förmåga innebär. 

Det som kan urskiljas bland elevernas beskrivningar är en helhetssyn på begreppen i form av 

en anpassningsförmåga, där rörelser anpassas beroende på aktivitet. Vidare framgår också att 

eleverna finner svårigheter att, med ord, beskriva den egna allsidiga rörelseförmågan samt 

den kroppsliga förmågan. Avslutningsvis pekar resultatet på en relation mellan det idrottsliga 

fritidsintresset och vad eleverna upplever som värdefulla aspekter i ämnet idrott och hälsa.  

 

Nyckelord 

Idrott och hälsa, ämnesspråk, allsidig rörelseförmåga, kroppslig förmåga, ability, movement 
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Förord 
 
Som blivande lärare inom idrott och hälsa kan begreppen allsidig rörelseförmåga och 

kroppslig förmåga vid en första anblick se mindre komplicerade ut. Detta eftersom vi under 

utbildningens gång har arbetat med innehållet i gällande kurs- och ämnesplan där begreppen 

bearbetats och diskuterats. Vi kunde uppmärksamma att begreppen kan medföra olika 

tolkningar när de ska sättas i ett sammanhang för undervisning och bedömning. Detta 

tolkningsutrymme inom ramen för begreppens innebörd lade grunden för intresset kring 

ämnet och slutligen också valet av inriktning för undersökningen. 

 
Vi vill tillägna ett stort tack till de elever som deltog i undersökningen, utan er hade denna 

studie inte gått att genomföra. Vi vill också tacka våra handledare Kalle Jonasson och 

Katarina Schenker för all hjälp under arbetets gång. Avslutningsvis vill vi också framhäva ett 

gott samarbete mellan oss författare som har legat till grund för detta självständiga arbete på 

grundläggande nivå. Arbetets samtliga delar har utvecklats gemensamt men där en 

arbetsfördelning har gjorts mellan de två skolformerna. Linn har ansvarat för undersökningen 

på grundskolan medan Moa har ansvarat för undersökningen på gymnasieskolan.  
 

Den 9 februari 2018, Växjö 
 

 
Linn Nilsson och Moa Jonsson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  4 (68) 
 

Innehåll 
Abstrakt ............................................................................................................................... 2 
Förord ................................................................................................................................... 3 
1 Inledning ...................................................................................................................... 6 

1.1 Skolans rörelseuppdrag ..................................................................................................... 7 
1.2 Rörelse som en central faktor i skolämnet idrott och hälsa .............................. 7 

2 Syfte och frågeställningar ...................................................................................... 9 
3 Bakgrund ................................................................................................................... 10 

3.1 Begreppsdefinition.............................................................................................................. 10 
3.2 Vad säger styrdokumenten? ........................................................................................... 11 
3.3 Bedömning av rörelseförmåga och kroppslig förmåga .................................... 11 
3.4 Progression av rörelse från Lgr 11 till Lgy 11 ....................................................... 12 

4 Tidigare forskning ................................................................................................. 15 
4.1 Vad bedöms? Ett lärarperspektiv ................................................................................ 15 
4.2 Vad bedöms? Ett elevperspektiv ................................................................................... 16 
4.3 Tolkning av värdeord och begrepp i läroplanstexter ......................................... 17 
4.4 Internationell utblick......................................................................................................... 19 
4.5 Sammanfattning .................................................................................................................. 20 

5 Teori ............................................................................................................................ 22 
5.1 Läroplansteoretiskt perspektiv: Göran Linde ........................................................ 22 
5.2 Kultursociologiskt perspektiv: Pierre Bourdieu .................................................... 25 
5.3 Teorisammanfattning ....................................................................................................... 26 

6 Metod .......................................................................................................................... 27 
6.1 Intervjumetod ....................................................................................................................... 27 
6.2 Urval .......................................................................................................................................... 28 
6.3 Bearbetning av intervjuer ............................................................................................... 28 
6.4 Validitet och reliabilitet ................................................................................................... 29 
6.5 Forskningsetiska principer ............................................................................................. 30 

7 Resultat ...................................................................................................................... 31 
7.1 Ett frånvarande ämnesspråk? ....................................................................................... 31 
7.2 Eleverna beskrev en förmåga till anpassning ........................................................ 32 
7.3 ”Man måste ju ha kontroll på kroppen” .................................................................... 32 
7.4 Begreppens uttryck i undervisningen ........................................................................ 34 
7.5 Att våga, en framgångsaspekt ...................................................................................... 34 
7.6 Bedömning; delaktighet, rörelsekvalitet, förståelse ........................................... 36 
7.7 Elevernas uppfattning av lärarens bedömning, ett rörelseexempel ........... 37 
7.8 A som leder till B som leder till C.................................................................................. 38 
7.9 Resultatsammanfattning ................................................................................................. 39 

8 Analys ......................................................................................................................... 40 
8.1 Utebliven transformering? .............................................................................................. 40 
8.2 Påverkan av ämnestraditioner ..................................................................................... 41 
8.3 Otydliga gränser mellan skola och fritid .................................................................. 42 
8.4 Doxa i läroplanstexterna ................................................................................................. 43 
8.5 Kommunikation, en maktutövning? ........................................................................... 44 
8.6 Det inflytelserika vardagslivet ...................................................................................... 44 
8.7 Den ”rätta” vägen ................................................................................................................ 45 
8.8 Analyssammanfattning .................................................................................................... 46 



 

 

 

  5 (68) 
 

9 Diskussion ................................................................................................................ 48 
9.1 Ämnesspråkets dilemma .................................................................................................. 48 
9.2 Begreppsbeskrivning influerat av Physical Literacy? ........................................ 49 
9.3 Idrott och hälsa kontra idrottsrörelsen .................................................................... 49 
9.4 Vad bedöms? Undersökningsresultat ......................................................................... 51 
9.5 Pedagogiska implikationer ............................................................................................. 51 

10 Metoddiskussion .................................................................................................... 53 
11 Slutsatser ................................................................................................................... 55 
12 Vidare forskning ..................................................................................................... 56 
13 Referenslista ............................................................................................................ 57 
14 Bilagor ........................................................................................................................ 61 

14.1 Bilaga 1 - Intervjuguide för grundskola och gymnasieskola .......................... 61 
14.2 Bilaga 2 - Transkriberingsmodell ................................................................................ 65 
14.3 Bilaga 3 - Informationsbrev ........................................................................................... 66 
14.4 Bilaga 4 - Blankett .............................................................................................................. 67 
14.5 Bilaga 5 – Figur 1 ................................................................................................................ 68 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

  6 (68) 
 

1 Inledning  
 
Följande undersökning belyser undervisningen inom skolämnet idrott och hälsa i relation till 

elevers uppfattningar och förståelse för de två centrala begreppen ”allsidig rörelseförmåga” 

och ”kroppslig förmåga” som nämns i grundskolans respektive gymnasieskolans kursplaner. 

Eftersom flera studier har undersökt lärares förståelse av ovannämnda begrepp valde vi att 

flytta fokus till ett elevperspektiv. Då allsidig rörelseförmåga och kroppslig förmåga framstår 

som centrala begrepp att behandla i undervisningen och i bedömningen kan det vara 

intressant att få en större inblick i hur elever ser på dessa två begrepp. I valet av studieämne 

har vi dessutom inspirerats av hur ämnesspråk får betydelse för elevernas lärande och 

uppfattning av ämneskunskap inom olika skolämnen. Det som Skolverket (2017) lyfter fram 

är att eleverna lär sig bättre om de förstår det ämnesspecifika språket. Att eleverna får lära sig 

och förstå innebörden av de ord och begrepp som används i undervisningen inom skolans 

ämnen ses därmed som en förutsättning för att eleverna ska kunna kommunicera den kunskap 

som de har tillägnat sig och ska bedömas utifrån (Skolverket 2014b). Varje kurs- och 

ämnesplan karaktäriseras av olika språkliga aspekter som Skolverket uppmanar lärare att 

behandla vidare i undervisningen. Som redskap står det centrala innehållet som utgångspunkt 

för aktiviteter, vilket syftar till att eleverna ska kunna använda sig av ämnesspråket i sitt 

sammanhang. I processen har läraren ett uppdrag att tillsammans med eleverna arbeta med 

ämnesspråket för att eleverna därigenom ska få möjlighet att uppnå ämnets syfte och mål 

(Skolverket 2012b, ss.11-12, 15).   
 

Med ämnesspråk i åtanke lyfter studien fram hur eleverna uppfattar och förstår begreppen 

allsidig rörelseförmåga och kroppslig förmåga inom idrott och hälsa. I begreppen finns ett 

omfång av rörelse som kan uppstå i olika sammanhang och tolkas på olika vis, varav 

betydelsen är föränderlig och kulturellt beroende (Tidén 2016, s.19). För att uppmärksamma 

olika perspektiv på rörelse som en del i såväl allsidig rörelseförmåga och kroppslig förmåga 

samt skolverksamheten som helhet, följer nedan en introducerande beskrivning av skolans 

rörelseuppdrag och rörelse som en central faktor i ämnet idrott och hälsa.  
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1.1 Skolans rörelseuppdrag 

 

Skolan har i uppdrag att verka för att barn och unga rör sig under skoldagen. I synnerhet har 

idrottslärarna åtagit sig detta uppdrag i samband med lektionerna i idrott och hälsa. 

Från att tidigare varit ett ämne kallat gymnastik till att i dagens samhälle benämnas som idrott 

och hälsa förtydligas vikten av att vara fysiskt aktiv för att uppnå och bibehålla en god hälsa. 

Dock är det inte enbart ämnet i sig som ska främja elevernas fysiska aktivitet, utan 

kroppsövning och rörelse är något som är en angelägenhet för hela skolväsendet. I läroplanen 

för grundskolan (Lgr 11) poängteras att:  
 

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt 

under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska 

tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever 

daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.  

(Skolverket 2011c, s.9)  
 

Samtidigt står följande i läroplanen för gymnasieskolan (Lgy 11); skolan ska ”sträva efter att 

ge eleverna förutsättningar att regelbundet bedriva fysiska aktiviteter” (Skolverket 2011b, 

s.7). Båda dessa formuleringar är tolkningsbara. Precis som Larsson (2014) beskriver står 

inget nämnt i läroplanerna om varken den fysiska aktivitetens omfattning, ansvarsfördelning 

och inte heller vilken typ av arbetsform som skulle kunna tillämpas för att möjliggöra 

elevernas rörelsebehov. Rörelseuppdraget har därmed kritiserats för att vara alldeles för 

otydligt och krav har framförts på en mindre vag formulering. Samtidigt höjs röster om att 

mer tid och undervisningstimmar borde tilldelas ämnet idrott och hälsa där eleverna får fler 

tillfällen att undervisas av lärare som faktiskt är utbildade inom området (s.37).  

 

1.2 Rörelse som en central faktor i skolämnet idrott och hälsa 
 
Utifrån de båda kursplanerna för grundskolan och gymnasieskolan kan det urskiljas att ämnet 

idrott och hälsa dels är av praktisk men också av teoretisk karaktär. Lgr 11 har delat upp 

undervisningen i tre områden nämligen; rörelse, hälsa och livsstil samt friluftsliv och 

utevistelse. Faktum är att det centrala innehållet inom dessa tre områden för årskurs 7-9 är 

fler gällande de två sistnämnda, medan området rörelse innehåller färre aspekter som ska 

behandlas (Skolverket 2011c, ss.50-51). Dock visar en kvalitetsgranskning utfärdad av 

Skolinspektionen (2012) att rörelse faktiskt i särklass dominerar undervisningen. 
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Genomsnittligen är det 94 procent av undervisningstiden som läggs på rörelse i olika former, 

då främst idrotter, lekar samt spel (s.11). På gymnasieskolan finns ingen liknande uppdelning 

som nämnts ovan, här radas istället olika punkter upp under en gemensam rubrik för det 

centrala innehållet (Skolverket 2011b, ss.84-85). Precis som Larsson (2016) poängterar och 

som dessutom kan utläsas i Lgy 11 nämns inget om användandet av specifika idrotter i 

undervisningen. Däremot specificeras orientering, simning samt dans i kursplanen, men de 

aktiviteterna står namngivna för att tydliggöra kunskaper och färdigheter som ska behandlas 

för att eleverna ska nå målen. Studier visar dock att undervisningen i realiteten sker på ett 

annat vis, varav resultatet pekar på att både lärare och elever använder sig av ett språkbruk 

där specifika idrotter nämns och utövas i enlighet med hur det går till i föreningslivet. 

Anledningen till detta anses dels vara att benämning av olika typer av idrotter gör att eleverna 

tar med rätt utrustning till nästkommande lektion, men också för att lärare ofta upplever 

innehållet i kursplanerna som vagt och tolkningsbart. Situationen bidrar i sin tur till en 

otydlighet vad gäller innehållet i styrdokumenten och vilka metoder lärarna väljer för att 

undervisa kring det. Av undervisningen som bedrivs idag utgör bollsport ett dominerande 

innehåll vilket lärare motiverar utifrån att aktiviteten är relativt enkel att administrera, 

innehåller en hög nivå av fysisk aktivitet, eleverna utvecklar samarbetsförmåga samt att de 

erhåller en känsla av ”fair play”. Vidare uppges andra former av fysisk träning där 

exempelvis löpning, stationsträning och hinderbanor är vanligt förekommande i 

undervisningen. Sammantaget visar dagens undervisning i idrott och hälsa användandet av 

olika aktivitetsformer men där rörelse i stor utsträckning är i fokus (ss.36-39). 
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2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med undersökningen är att studera elevers förståelse av betydelsebärande begrepp 

inom skolämnet idrott och hälsa. Undersökningen syftar till att beskriva elevernas 

uppfattningar av allsidig rörelseförmåga i grundskolan och kroppslig förmåga i 

gymnasieskolan samt vad eleverna uppfattar att läraren värdesätter kring bedömningen av 

dessa aspekter.   

 
De frågor som avses besvaras i undersökningen är: 
 

1. Hur uppfattar elever begreppen allsidig rörelseförmåga och kroppslig förmåga inom 

ämnet idrott och hälsa? 

2. Hur beskriver och exemplifierar eleverna begreppens uttryck i undervisningen?  

3. Vad uppfattar eleverna att läraren värdesätter kring bedömningen av allsidig 

rörelseförmåga och kroppslig förmåga?   
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3 Bakgrund 
 
Nedan presenteras inledningsvis de två begreppen allsidig rörelseförmåga och kroppslig 

förmåga genom en begreppsdefinition med citat från Skolverket. Vidare följer en beskrivning 

kring bedömning gällande allsidig rörelseförmåga och kroppslig förmåga och avslutningsvis 

skildras även rörelseprogressionen genom Lgr 11 och Lgy 11.1 

 

3.1 Begreppsdefinition 
 

Begreppen allsidig rörelseförmåga och kroppslig förmåga har sedan skolreformen år 2011 

fastställts i styrdokumenten för ämnet idrott och hälsa. Inom skolverksamheten kan en 

gemensam syn anses vara att begreppen signalerar ämnets kärna med rörelse i centrum, 

däremot finns skilda tolkningar kring vad de innebär (Nyberg & Larsson 2016, ss.26-28). 

Enligt Skolverkets kommentarmaterial uppges följande definitioner:  
 

Med rörelseförmåga avses elevernas förmåga att utveckla rörelseglädje, 

koordination, kondition, styrka, rörlighet, kroppsuppfattning, mental 

förmåga och motivation.    
    (Skolverket 2012c, ss.1-2) 

 

Med kroppslig förmåga avses elevens förmåga att bedöma, anpassa och 

utföra rörelseaktiviteter som bibehåller, alternativt utvecklar den fysiska 

förmågan.  

   (Skolverket 2012c, s.1) 

 

Utifrån ovanstående citat kan rörelseförmåga tolkas som en del och en utveckling som kan 

ingå i det vidare begreppet kroppslig förmåga. Processen kan beskrivas i form av att 

rörelseförmågan med dess egenskaper i grundskolan utvecklas till en djupare kroppslig 

förmåga i gymnasieskolan. Denna process integrerar såväl praktisk och teoretisk kunskap, där 

individens kropp och själ, rörelsens funktion, betydelse, upplevelse samt sammanhang ses i 

en helhet (Larsson 2016, ss.154-155). Fortsättningen av detta bakgrundskapitel syftar till att 
                                                 
1 För materialinsamling till bakgrundskapitlet bestående av kurs- och läroplaner, kommentarmaterial och 
bedömningsstöd har sökvägar använts på Skolverkets hemsida. Därtill har materialet kompletterats med 
litteratur och böcker som ingått i vår utbildning som kurslitteratur, varav författarna är erkända personer och 
forskare inom ämnet idrott och hälsa. Utifrån litteratursökningen fanns det mycket material att välja, därmed 
gjordes ett urval utifrån vad som är relevant för undersökningen och som senare kan sammankopplas till 
resultatet i diskussionen. 
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synliggöra denna progression och tar sig an diskussionen kring hur begreppen framkommer i 

gällande styrdokument.  
 

3.2 Vad säger styrdokumenten? 
 
I kursplanen för idrott och hälsa på grundskolan belyses begreppet allsidig rörelseförmåga i 

ämnets syftestext som en grundläggande förmåga vilken eleverna genom undervisningen ska 

få förutsättningar till att utveckla. Undervisning i ämnet ska sträva mot att eleverna ska ”röra 

sig allsidigt i olika fysiska sammanhang”. Dessutom ska eleven utveckla förmågan att 

”planera, praktisk genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika 

synsätt på hälsa, rörelse och livsstil”. Vidare i det centrala innehållet uppges ”rörelse” som 

ett kunskapsområde att behandla i undervisningen vilket uttrycks i samtliga årskurser i form 

av ”grovmotoriska grundformer”, ”sammansatta grundformer” och ”komplexa rörelser”. 

Därtill framkommer rörelse ytterligare inom olika aktiviteter så som rörelse till musik, lekar, 

spel och idrotter (Skolverket 2011c, ss.51-53).   

 

Vidare till kursplanen för idrott och hälsa 1 på gymnasiet framgår begreppet kroppslig 

förmåga som en central del för eleverna att utveckla och främja. Här nämns att 

undervisningen ska bedrivas på så vis att eleverna får chans att utveckla ”förmåga att planera 

och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och 

hälsa” samt ”kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för 

kroppslig förmåga och hälsa”. Vidare berörs också begreppet i det centrala innehållet där det 

framgår att undervisningen ska behandla ”den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för 

kroppslig förmåga och hälsa” och slutligen ”motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som 

utvecklar en allsidig kroppslig förmåga” (Skolverket 2011b, ss.83-84).  
 

3.3 Bedömning av rörelseförmåga och kroppslig förmåga 
 
I dagens målrelaterade betygssystem bedöms elevernas prestationer i förhållande till 

fastställda kunskapskrav, varav kvaliteten ska utgöra skillnaden av de olika nivåerna i 

betygsstegen (Larsson 2014, s.38; Nyberg & Larsson 2016, ss.32-34). Tidigare forskning har 

bekräftat att kvantitativa dimensioner av mätbara resultat används vid bedömning. I 

Skolverkets bedömningsstöd betonas därav att kvalitativa aspekter ska utgöra grunden vid 

bedömning (2012a, ss.3-6; Skolverket 2014a, s.6). Detta genom att begreppet rörelsekvalitet 

lyfts fram i bedömningsstöden. Rörelsekvalitet uppmärksammar ändamålsenligheten i 
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rörelsen, där läraren i sin kvalitativa bedömning ska utgå ifrån hur funktionellt, tekniskt och 

säkert rörelsen utförs samt i relation till rörelsens syfte som kan skilja sig inom olika 

sammanhang (Skolverket 2014a, s.6) Hur framkommer då kvalitativa bedömningsaspekter 

för rörelse i kunskapskraven?    
 

I kunskapskraven för årskurs 9 finns två aktuella delar som behandlar rörelse. En del som 

handlar om rörelse till musik och en del som handlar om deltagande i lek, spel och idrotter. I 

bedömningen utmärks kvaliteten utifrån huruvida eleven kan lösa rörelseuppgiften och 

anpassa rörelserna till sammanhanget utifrån progressionsorden ”till viss del”, ”relativt väl” 

och ”väl” (Skolverket 2011c, ss.55-57). Gällande kunskapskraven för ämnet idrott och hälsa 

1 på gymnasiet hamnar rörelse i fokus i första meningen där det för betyget E står att ”eleven 

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

kroppsliga förmågan”. Dessutom ska eleven ”översiktligt beskriva livsstilens och 

aktiviteternas betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan”. För betyget C, sker en 

progression då eleven utöver goda rörelsekvaliteter genomför rörelserna med säkerhet. 

Vidare krävs en utförlig beskrivning av livsstilens och aktiviteternas betydelse för den 

kroppsliga förmågan och hälsan samt att beskrivningen ska innefatta förklaringar som är 

kopplade till relevanta teorier. För att uppnå betyget A krävs ytterligare progression där 

eleven ska kunna genomföra en bredd av aktiviteter dels med goda rörelsekvaliteter och 

säkerhet, men också av en komplex karaktär. Utöver ovanstående ska eleven kunna beskriva 

betydelsen av aktivitet och livsstil för den kroppsliga förmågan och hälsan på ett nyanserat 

och utförligt sätt med koppling till relevanta teorier (Skolverket 2011b, ss.85-86).   

 

3.4 Progression av rörelse från Lgr 11 till Lgy 11 
 

Skolverket (2012c, s.4) lyfter fram en progression från Lgr 11 till Lgy 11 där färdigheter och 

kunskaper ska utvecklas utifrån vad eleven lärt sig tidigare i grundskolan. Gällande 

progression av rörelse kan utvecklingen skildras för varje årskurs med syfte att följa elevens 

kroppsliga utveckling. Progressionen illustreras nedan i figur 1: 
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Fig. 1 Bild som visar progressionen av rörelse från årskurs 1 till gymnasiet. 

(Jonsson & Nilsson 2018) 

 

Nyberg och Tidén (2014, ss.70-71) beskriver ovanstående rörelseprogression som en process 

för att barn och unga ska få möjlighet att utveckla en bred rörelserepertoar, vilket framhävs 

betydelsefullt för hur fysisk aktivitet, lek, spel och idrott upplevs. För att eleverna ska uppnå 

ett intresse av rörelse och fysisk aktivitet i ett livslångt perspektiv, förklarar författarna 

behovet av motorisk träning som tydliggör den successiva progressionen mellan de olika 

årskurserna. I lågstadiet inom idrott och hälsa framgår grovmotoriska grundformer som ett 

centralt arbetsområde (Skolverket 2011c, s.52). Nyberg och Tidén (2014) preciserar dessa 

grundformer i form av; balansera, klättra, krypa, åla, hänga, stödja, kasta och fånga, 

rulla/rotera, hoppa/landa, gå och springa. Utifrån dessa grundformer skapas sedan en grund 

för fortsatt rörelseutveckling (s.73). Vidare till mellanstadiet stegras rörelsenivån till 

sammansatta grundformer varav grundformerna sätts i kombination med varandra 

(Skolverket 2011c, s.52). Det kan innebära olika övningar där exempelvis löpning avslutas 

med ett hopp eller rörelser med olika redskap. Slutligen till högstadiet leder kvalitativ träning 

av sammansatta rörelser fram till komplexa rörelser som kan specificeras i aktiviteter. Till 

exempel inom olika bollspel återfinns grundformer såsom springa, kasta/fånga och balansera. 

Dessa sätts i kombination med varandra för att skapa ett spel, exempelvis handboll vilket 

ställer krav på en komplex rörelseförmåga av att utföra flera delmoment samtidigt i sina 

rörelser. Med användandet av olika aktivitetsspecifika rörelser i undervisningen kan eleverna 
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utveckla en allsidig rörelseförmåga i vilken de kan använda och behärska rörelser med sin 

kropp i olika sammanhang (Nyberg & Tiden 2014, ss.73-76).  
 

Som tidigare nämnts uppger Skolverket att idrott och hälsa på gymnasieskolan ska utgå från 

elevernas allsidiga rörelseförmåga som de utvecklat på grundskolan. Däremot sker ett 

begreppsbyte i läroplanstexten varav rörelseförmåga ersätts med kroppslig förmåga. Från ett 

fokus på kvaliteter i rörelseutförande i Lgr 11 betonas istället en kroppslig förmåga i Lgy 11 

som ska ses ur ett vidare perspektiv. Detta innebär en markering av ämnets kunskapsuppdrag 

där eleven ska planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter för att upprätthålla och 

vidareutveckla sin kroppsliga förmåga. Den kroppsliga förmågan innefattar därmed såväl 

elevernas rörelseutförande men framförallt elevernas förmåga att reflektera och analysera 

betydelsen av deras upplevelse- och rörelseerfarenheter i relation till kropp och hälsa. På så 

vis beskriver Skolverket att kroppslig förmåga i större utsträckning handlar om hur eleverna 

använder sin egen rörelseförmåga från grundskolan och söker kunskaper till att mer 

självständigt finna vägar att utveckla den, vilket benämns i form av kroppslig förmåga 

(Skolverket 2012c, ss.2-4).    
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4 Tidigare forskning 
 
För att utveckla befintlig kunskap och uppnå en teoretisk grund att utgå ifrån gällande allsidig 

rörelseförmåga och kroppslig förmåga inom idrott och hälsa, har tidigare forskning sökts 

fram som behandlar det valda ämnet.2 

 

Rörelse som ämnesinnehåll och bedömningsfenomen har under flera år varit ett aktuellt 

undersökningsområde inom skolämnet idrott och hälsa. För att skildra eventuella 

utvecklingstendenser kring ämnesinnehållet har studier och undersökningar som presenteras 

nedan granskats. Först beskrivs olika perspektiv på bedömning i idrott och hälsa ur såväl ett 

lärar- som elevperspektiv. Vidare ges en inblick i hur gällande läroplanstexter upplevs, tolkas 

och appliceras i undervisningen. Kapitlet avslutas med en internationell utblick för att utvinna 

en syn på hur rörelse uppfattas, används och bedöms inom idrott och hälsa i andra länder.  
 

4.1 Vad bedöms? Ett lärarperspektiv 
 
Forskning kring bedömnings- och betygsättningspraktiker inom ämnet idrott och hälsa har 

studerats ur såväl lärar- och elevperspektiv. Resultatet pekar i flera fall på likartade tendenser 

kring vad som värdesätts som betydelsefulla aspekter i bedömningssituationer. 
 

Eleverna ska bedömas gentemot uppställda mål och kriterier vilket har varit problematiskt 

såväl innan som efter skolreformen 2011. I en artikel skriven av Annerstedt och Larsson 

(2010) undersöks hur lärarna resonerar kring bedömning och betygssättning inom idrott och 

hälsa (s.99). Av resultatet framgår att elevernas beteenden under lektionerna framställs vara 

av samma relevans som deras kunskaper och förmågor i ämnet när läraren ska bedöma. 

Exempelvis uppges närvaro, ansträngning och sociala förmågor som utgångspunkter läraren 

tar hänsyn till, därutöver framkommer idrottsliga färdigheter och provresultat som viktiga 

grunder. Vidare för ett högre betyg uppskattas en positiv inställning och hög ambitionsnivå 

från eleverna (ss.110-111). Bedömningssituationen har även hamnat i centrum i en studie 

publicerad av Svennberg, Meckbach och Redelius (2014) som framhäver, likt ovan, att 
                                                 
2 I materialsökningen efter avhandlingar och vetenskapliga artiklar har sökmotorer använts via Internet som 
bestod av olika databaser från universitetsbiblioteket; OneSearch, Libris och Google Scholar. Inom dessa 
databaser har sökvägar använts med hjälp av nyckelord i form av; ”rörelseförmåga”, ”kroppslig förmåga”, 
”bedömning idrott och hälsa”, ”elevers syn på bedömning”, ”assessment physical education”, ”movement 
ability”. Nyckelorden har även använts vid sökningar på andra ställen, till exempel Idrottsforum.org, i syfte att 
finna relevant vetenskapligt granskad litteratur. Dessutom har avhandlingars referenslistor använts för att söka 
vidare och hitta relevanta artiklar kring ämnet. 
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lärarna i idrott och hälsa påverkas av andra faktorer vid bedömning och betygsättning än de 

kunskaper och förmågor som fastslås i kunskapskraven (s.199). Här visar resultatet på att 

lärare tillämpar gemensamma teman i sin bedömning i form av elevernas motivation, 

självförtroende, interaktions- och ledarskapsförmåga samt idrottsliga kunskaper och 

färdigheter (s.205).  
 

Som orsaker till att lärarna använder informella faktorer i bedömningssammanhang, 

diskuterar författarna i föreliggande studier svårigheten för lärarna att förverkliga vad som 

står i gällande styrdokument till innehåll i undervisningen. I diskussionen upplyses lärarnas 

frihet till tolkning som resulterar i ett användande av ”egna” bedömningsreferenser som inte 

stämmer överens med styrdokumentens skrivningar. Av detta ifrågasätts bedömningens 

likvärdighet, validitet och transparens. Ytterligare läggs praktiska konsekvenser fram utifrån 

lärarnas användning av personliga kriterier vid bedömning, vilket får effekter för vad 

eleverna uppfattar som viktig ämneskunskap i idrott och hälsa (Annerstedts & Larsson 2010, 

ss.99-100, 111-112; Svennberg, Mechbach & Redelius 2014, ss.200, 205, 209-210). 
 

4.2 Vad bedöms? Ett elevperspektiv 
 
Som ett led av ovanstående forskningsresultat har fokus även riktats på elevernas synvinkel 

gällande bedömning och betygssättning i idrott och hälsa. I en artikel skriven av Redelius och 

Hay (2012) analyseras elevernas föreställningar om betyg och kriterier för att erhålla höga 

betyg inom ämnet. Vid tillfrågan uppgav eleverna, som till stor del bekräftar lärarnas 

bedömningsgrunder enligt ovan, aspekter så som aktivitetsnivå, attityd och beteende under 

lektionstid som avgörande delar i lärarens bedömning och betygsättning. Resultatet skiljer sig 

från de angivna lärandemål och kunskaper som framgår i styrdokumenten (ss.218-219). 

Ytterligare elevupplevelser kring bedömning i idrott och hälsa är en känsla av orättvisa, vilket 

Wiker (2017) lyfter i sin avhandling. I undersökningen presenteras elevernas yttringar kring 

utmaningar som de anser finns inbäddade i ämnet. Bland annat beskriver de en realitet av 

bristande instruktioner kring vad som krävs för att utvecklas, problematik att förstå 

skrivningarna i kursplanen, lärarnas olika arbetssätt vid bedömning och orimliga 

förutsättningar för att alla ska kunna lyckas inom ämnet. Det eleverna efterfrågar är en ökad 

tydlighet från lärarna gällande vad som bedöms och konkretion kring tillvägagångssätt för att 

nå målen (ss.119-121).   
 



 

  17 (68) 
 

Elevernas upplevelse av otydlig information och vägledning från lärarna bekräftas i en artikel 

skriven av Redelius, Quennerstedt och Öhman (2015). I deras undersökning riktas fokus på 

hur syfte och lärandemål kommuniceras till eleverna inom idrott och hälsa (s.641). 

Författarna presenterar tre lärarpraktiker; den första varav syfte och mål inte är definierade 

eller förmedlade till eleverna, den andra där syfte och mål är definierade men inte förmedlade 

till eleverna, samt den tredje där syfte och mål är definierade och dessutom förmedlade till 

eleverna (s.645). Av resultatet går det att utläsa att flera elever som deltog i studien inte 

förstår vad de förväntas kunna och lära sig inom ämnet. Detta eftersom lärarna inte har 

definierat syfte och mål för sig själva och inte heller förklarat eller klargjort detta för eleverna 

i undervisningen. I studien framgår också att lärare kommunicerar på olika sätt i samband 

med olika aktiviteter. Lärare tycks ha lättare att uttrycka sig om aktiviteter som dans och 

styrketräning jämfört med fotboll. Hur läraren väljer att kommunicera mål och innehåll kan 

senare påverka elevernas syn på vad som är viktigt vid bedömning (s.652).   
 

Relationen till idrott på fritiden tycks också påverka undervisningen inom idrott och hälsa 

(Londos 2010). Det visar sig att flertalet idrottslärare har en bakgrund inom tävlingsidrott 

eller elitidrott, vilket ger utslag på vilken idrottslogik som utformar aktiviteterna i 

undervisningen. Därigenom förekommer framförallt aktiviteter som premierar idrottsliga 

färdigheter, fysisk aktivitet och tävlingslogik (ss.179-180). Likheten mellan skolämnet idrott 

och hälsa och föreningsidrotten beskrivs även av elever. De upplever att tidigare erfarenheter 

inom idrott kan skapa fördelar då det bekräftar idrottsliga talanger. Därtill anses det vara 

viktigt för att kunna nå ett högt betyg inom ämnet eftersom eleverna upplever en tidsbrist av 

att hinna träna för att lära sig. På så vis gynnas de elever som redan ”kan” och innehar 

idrottsliga färdigheter sedan innan (Wiker 2017, ss.111, 115). 
 

4.3 Tolkning av värdeord och begrepp i läroplanstexter 
 

Redelius och Hay (2012) lyfter fram svårigheter i tolkningsprocessen av den nya läroplanen 

som infördes år 2011. Författarna skriver att denna läroplan lämnar utrymme för lärares olika 

förståelser, något som i sin tur uttrycks på olika sätt i undervisningen (s.213). Införandet av 

nya läroplaner och dess inverkan hos lärare och elever har vidare studerats av Kroon (2016) 

som genomförde en studie med avsikten att studera hur gymnasielärare uppfattar den första 

meningen i kunskapskraven i Lgy 11; ”eleven kan med säkerhet och med goda 

rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan” 
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(s.118). Av resultatet visar det sig att de tillfrågade gymnasielärarna verkar sakna en enhetlig 

bild och tolkning av läroplanstexterna. Som motiv till företeelsen uppges svårigheter att 

förstå och tillämpa de begrepp och progressionsord som står i styrdokumenten, exempelvis 

”med säkerhet”, ”goda rörelsekvaliteter” och ”kroppslig förmåga”. Situationen beskrivs även 

problematiskt för att i mötet med eleverna kunna diskutera kvaliteten i elevernas kunskaper 

och förmågor, vilket ska vara det centrala i lärarens bedömning (ss.119, 122-123, 127). 
  
Ytterligare studier kring formuleringarna i kurs- och ämnesplanerna har gjorts i en 

avhandling publicerad av Tidén (2016) där hon analyserar förekomsten av begreppet 

rörelseförmåga och problematiserar det i ett perspektiv för bedömning. Av Tidéns resultat 

synliggörs en rådande spänning mellan det som står skrivet i styrdokumenten, vad som sker i 

pedagogiken och hur det implementeras i bedömningssystemet (s.61). Denna spänning 

framförs i Tidéns granskning av Margareth Whiteheads artikel genom att uppmärksamma 

influenser av begreppet ”Physical Literacy” i de senaste kurs- och ämnesplanerna i idrott och 

hälsa (s.67). Från Whiteheads artikel kan en definition av begreppet Physical Literacy ges i 

följande citat: 
  

In short, as appropriate to each individual’s endowment, physical 

literacy can be described as a disposition to capitalize on our 

human embodied capability, wherein the individual has: the 

motivation, confidence, physical competence, knowledge and 

understanding to value and take responsibility for maintaining 

purposeful physical pursuits/activities throughout the 

lifecourse.                                                              

                                              (Whitehead 2013, s.29) 

  
Enligt beskrivningen ovan handlar Physical Literacy om mer än själva rörelseutförandet. Det 

innefattar såväl kunskaper om sin kropp där reflektion kring sina egna förmågor och 

begränsningar kan ses i samband med framtida utveckling (Tidén 2016, s.67). Kopplingen till 

de svenska styrdokumenten visar Tidén genom förekomsten av begreppen allsidig 

rörelseförmåga och kroppslig förmåga som tyder på en holistisk syn på rörelse. I likhet med 

Physical Literacy väver begreppen in såväl praktiska som teoretiska perspektiv i ämnet. 

Därigenom uppmärksammas innebörden av olika infallsvinklar på rörelse där såväl funktion, 

betydelse och upplevelse framgår som centrala faktorer. Av sin analys kommer Tidén fram 
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till svårigheter som uppstår gällande lärarens verkställande och bedömning av samtliga 

dimensioner i undervisningen (ss.66-68). 
  
Sammantaget framkommer en komplexitet inom ämnet idrott och hälsa. I betyg- och 

bedömningsprocessen ska praktiska och teoretiska kunskaper och förmågor förenas, värdeord 

inom de olika betygsstegen ska preciseras och undervisningsmoment ska avvägas i en slutlig 

bedömning (Seger 2016, s.134). Trots förhoppningar av att begrepp i kurs- och ämnesplan 

skulle bidra till ett gemensamt yrkesspråk och förståelse bland lärare inom idrott och hälsa, 

finns indikationer på att lärarna väljer att bryta ner styrdokumentens ord och begrepp till 

personliga bedömningspreferenser. Det kan ses som ett sätt att underlätta processen men det 

riskerar konsekvenser för den pedagogiska verksamheten i form av olika 

bedömningspraktiker bland olika lärare och skolor (Kroon 2016, ss.118, 127). Vidare 

beskrivs en motsägelse i gällande styrdokument. Benämningen av fysisk aktivitet i ett 

livslångt perspektiv kan generera en tolkning av rörelse med fokus endast på funktion, det vill 

säga hur en rörelse ska utföras. Det lämnar upplevelse och betydelse frånvarande trots dess 

införlivande i begreppen allsidig rörelseförmåga och kroppslig förmåga. Detta med avsikt att 

främja ett holistiskt tankesätt på rörelse genom influenser av Physical Literacy (Tidén 2016, 

ss.67-68). 
 

4.4 Internationell utblick 
 
Rörelse i undervisningen och i bedömningssammanhang inom idrott och hälsa har dessutom 

studerats internationellt där likartade resultat finns. I en studie utförd i USA undersöktes, i 

likhet med de svenska studierna, elevernas syn på bedömningen i idrott och hälsa (Zhu 2015, 

s.409). I resultatet framgår att majoriteten av eleverna anser att bedömning i ämnet inte bör 

utgå från elevernas idrottsliga prestationer, detta utifrån argument där eleverna talar för att 

atletisk förmåga är något medfött, vilket vissa elever har och andra inte. Däremot lyfter 

eleverna fram delaktighet, teoretiska kunskaper och gott beteende som aspekter de anser 

viktiga i ämnet och som läraren bör ta hänsyn till (s.416).  
  
Tidén, Redelius och Lundvall (2017) beskriver bedömningsverktyg från sex olika länder och 

hur dessa verktyg förhåller sig till begreppet ability, som på svenska kan översättas till 

förmåga (s.697). Bedömningsverktygen som används i studien är hämtade från sex olika 

länder där två kommer från Australien, en från Storbritannien, tre från USA, en från 
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Tyskland, två från Sverige och slutligen en från Kroatien (s.701). Författarna förklarar 

begreppet ability som en betydelsefull del av barns fysiska kroppstillstånd och deras 

engagemang vad gäller fysisk aktivitet. Vidare beskrivs ordet movement, översatt rörelse, 

som den märkbara rörelsen, en märkbar förändring av en kroppsdel (s.698). I 

undersökningens resultat framgår det att bedömningsverktyget kallat Fundamental motor 

skills (FMS) dominerar, vilket syftar till det verktyg som identifierar rörelsefärdigheterna och 

bedömer dess kvaliteter. Därtill framförs vilken typ av rörelseförmåga som framställs ur 

dessa bedömningsverktyg, vilket består av vad författarna benämner som ”closed skills”, 

alltså rörelser som utförs individuellt utan påverkan från omgivningen (s.704). 
 

Ännu ett bidrag till den internationella forskningen och som belyser samma område är en 

studie gjord av Croston och Hills (2017). Här framkommer att de traditionella föreställningar 

som råder kring förmåga är otillräckliga i relation till de breda målen som finns för idrott och 

hälsa (s.617). Vidare poängteras problematiken av begreppsförklaringen gällande förmåga i 

ämnet idrott och hälsa där det framgår att begreppets betydelse skiljer sig åt beroende på 

vilket område det rör sig om. Författarna förklarar att förmågan inom sportsliga sammanhang 

ofta sammankopplas med talang medan förmåga i ämnet idrott och hälsa istället syftar till en 

individs kapacitet och kompetens (s.623). Resultatet visar att lärare såg förmåga som ett 

innehavande av en mängd fysiska färdigheter i relation till utförande, därutöver framkom 

faktorer som självförtroende och kunskap (s.626). Detta i relation till att ämnet idag inte 

endast handlar om att erhålla förmåga av att utföra en aktivitet, det handlar också om att 

kunna analysera, observera ge feedback samt att ha kunskap om hälsans betydelse (s.627). 

Ytterligare författare som bekräftar ovanstående, att förmåga inte endast kan kopplas till 

fysisk aktivitet, är Wilkinson, Littlefair & Barlow-Meade (2013 s.157) som skriver att lärare i 

nuläget också bedömer utifrån förmågor som inte står nämnda i kursplanen, såsom entusiasm, 

vilja och ansträngning.  

 

4.5 Sammanfattning 
 
Tidigare forskning har belyst lärarnas förståelse av begrepp och progressionsord i 

styrdokumenten, samt hur det kommit att påverka lärarnas undervisning, bedömning och 

betygssättning. Problematik gällande tolkningssvårigheter har inneburit att eleverna uppfattat 

andra faktorer än de kunskaper och förmågor som framgår i styrdokumenten som 

betydelsefulla i ämnet och för ett högt betyg i idrott och hälsa. Det vi vill lyfta fram i vår 
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studie är ett elevperspektiv på specifika förmågor bestående av allsidig rörelseförmåga och 

kroppslig förmåga. Möjligtvis kan det vara så att ovanstående otydlighet från lärarnas sida 

gällande innebörden av begrepp såsom allsidig rörelseförmåga och kroppslig förmåga kan ha 

bidragit till skilda förståelser hos eleverna. Av den anledningen vill vi undersöka hur eleverna 

kan beskriva och exemplifiera hur existensen av dessa begrepp kommer till uttryck i 

undervisningen samt vad eleverna tror att lärarna utgår ifrån vid bedömning av just dessa 

aspekter. För oss är detta en kunskapslucka som vi med hjälp av vår studie har förhoppningar 

av att fylla.  
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5 Teori 
 
I följande teorikapitel kommer en beskrivning av valda teoretiska utgångspunkter, först ett 

läroplansteoretiskt perspektiv och därefter ett kultursociologiskt perspektiv. Avslutningsvis i 

ett sammanfattande stycke beskrivs hur teorierna kommer att användas i analysen av 

undersökningsresultatet.   

 
5.1 Läroplansteoretiskt perspektiv: Göran Linde 
 
Som teoretisk utgångspunkt i undersökningen har ett läroplansteoretiskt perspektiv tillämpats 

utifrån verk av Göran Linde. Enligt Linde (2012) förklaras läroplansteori som en process där 

den kunskap som anses giltig väljs ut och ska tillägnas eleverna i skolan. Dessutom förklaras 

vilka påverkansfaktorer som finns på olika nivåer i verksamheten för att ett visst innehåll ska 

lyftas fram (s.100). Inspirationen kommer från Linde där han beskriver läroplansteori kring 

ovanstående process genom tre steg vilka benämns som: formuleringsarenan, 

transformeringsarenan samt realiseringsarenan. Nedan följer en kort beskrivning av samtliga 

arenor.  
 

Formuleringsarenan 

På första arenan framkommer de föreskrifter som gäller för skolsystemet exempelvis skollag, 

läroplaner och kursplaner. Dessa dokument styr vilka ämnen som ska studeras, tiden som 

tilldelas varje ämne samt vilka mål som gäller för undervisningen och innehållet i respektive 

ämne (s.23). De styrande aktörerna på formuleringsarenan är riksdag och regering vilka 

fastslår grunderna i det svenska skolsystemet. Därefter har skolmyndigheter i form av 

Skolverket och Skolinspektionen i uppdrag att förmedla dessa vidare till skolverksamheten 

(ss.64-65). 
 

Transformeringsarenan 

På andra arenan sker sedan modifiering av ovanstående föreskrifter. Det innebär att lärare 

utvecklar lokala skol- och arbetsplaner samt att läraren i sin egen planering av ämnesinnehåll 

tolkar läroplan och kursplan för att skapa sin undervisning. I tolkningsprocessen uppstår 

däremot faktorer som påverkar lärarens val och på så vis utformningen av undervisningen. På 

det viset beskriver Linde att läroplan och kursplan inte fungerar att direkt applicera i 

verkligheten utan istället används som riktlinjer för läraren i sin planering (s.55). 

Omständigheter som kan påverka lärarens val och tolkning av läroplanstexter utgörs 
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exempelvis av skolans förutsättningar, lärarens bakgrund och erfarenheter samt elevernas 

intressen (s.64).  
 

Realiseringsarenan 

Den tredje arenan utgör sedan själva undervisningstillfället. Här sker verkställandet av 

undervisningen där såväl lärarens agerande och elevernas deltagande i lektionerna berörs. I 

realiseringen utgör kommunikation och klassrumsaktiviteten centrala aspekter där läraren ska 

förmedla ämnesinnehållet och bidra till elevernas lärande. I situationen blir det avgörande för 

hur eleverna uppfattar, förstår och tar till sig undervisningen, vilket enligt Linde kan skilja sig 

gentemot vad läraren avser att förmedla (ss.73, 81).  
 

Utifrån ovanstående teori beskrivs processen från formulerad läroplan, via tolkning av lärare, 

till upplevelsen och mottagandet av undervisningen hos eleverna. Linde tillägger att de olika 

arenorna inte verkar avskilt från varandra och att det inte existerar några tydliga gränser, utan 

olika aktörer inom de skilda nivåerna påverkar och påverkas av varandra. Linde förklarar 

fenomenet genom att hänvisa till dagens decentraliserade skolsystem i vilket enskilda skolor 

utvecklar en viss skolkultur med traditioner och styrande skolkoder. Samtidigt sker en 

påverkan från samhället där olika intressegrupper, organisationer och nya läromedel kommer 

fram. Vidare genom inspektioner och utvärderingar verkar skolmyndigheter, lärarnas 

fackförbund och lärarutbildningar för att vidareutveckla svenska skolan vilket bidrar till 

konstant föränderlighet. I en förenklad syn på verkligheten som teorin framställer finns därav 

flera aspekter att ta hänsyn till för att förstå vad skolans verksamhet leder fram till (ss.64- 65).  
 

Linde förklarar skolan som en del av ett samhälle, vilket innebär att dominerande 

tankemönster och normer som råder i samhället även speglas och kommer till uttryck i 

skolan. För att belysa skolans innehåll som reproduktion av givna föreställningar tar Linde 

inspiration från en riktning kallad för ”den nya sociologin”, som studerar den sociala 

kontrollen över hur denna återskapande process sker. Inom forskningsområdet framstår två 

begrepp; ”avgränsning” och ”inramning” som avgörande kontrollmekanismer. Avgränsning 

berör en företeelses gränser medan inramning fokuserar på hur en handling kontrolleras inom 

dessa gränser. I ett skolsammanhang beskriver Linde att ett visst skolämne utgör en stark 

avgränsning, det förmedlar vilket innehåll som kommer att behandlas. Avgränsningen öppnar 

i sin tur upp för möjligheter till kontroll, en inramning som styr vilken aktivitet som förväntas 

utövas (ss.15-16). Vad Linde uppmärksammar är att innehåll och arbetsformer ter sig olika 
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och synliggörs i varierande utsträckning för olika ämnen. Starka ämnestraditioner lyfter fram 

grundläggande begrepp, teorier och undervisningssätt som påverkar lärares stoffurval och ger 

olika utrymme för tolkning av läroplanen (ss.12-13).  
 

I själva undervisningsprocessen framkommer förhållandet mellan lärarens avsikter i sin 

förmedling av ämnesinnehåll och mottagandet hos eleverna, det vill säga vad Linde kallar för 

den mottagna läroplanen. En forskningstradition som Linde refererar till och som studerar 

variationer kring hur olika fenomen uppfattas kallas för ”fenomenografi”. Linde beskriver att 

studier av elevers uppfattningar kring fenomen som är föremål för undervisning, kan ge 

utvärdering i var eleverna befinner sig i sin förståelse och kunskapsutveckling. Därigenom 

kan läraren erhålla information om utgångspunkten för att kunna gå vidare i sin undervisning 

(s.81). Ett tillvägagångssätt för att samla in information kring elevernas befintliga 

kunskapsnivå beskriver Linde med hjälp av ett begrepp kallat för ”styrgrupp”, vilket läraren 

kan använda sig av för att ställa frågor kring det som behandlats i undervisningen. Utifrån 

elevernas svar kan läraren bedöma om eleverna förstått innehållet och avgöra om det är 

möjligt att gå vidare till nästa avsnitt. Vidare beskriver Linde att användandet av styrgrupp 

kan utgöra en mekanism för reglering av tidsåtgång för ämnets olika moment. Eftersom lärare 

har begränsad tid att hinna med ämnets olika moment riktas frågorna till olika styrgrupper i 

klassen. Vid ont om tid tillfrågas duktiga elever, vid gott om tid ställs frågorna till 

långsammare elever där tid finns för djupare förklaringar. Sammantaget behandlas 

ämnesinnehållet i olika grad med konkretion och exemplifiering bland olika elevgrupper 

beroende på tid till förfogande. Det som Linde lyfter ur styrgruppshypotesen är att elever 

lämnas utanför när läraren väljer att gå vidare för att hinna med kursen. På så vis finns risk 

för att vissa elever inte har förstått eller uppfattat olika gentemot vad läraren avsett (ss.17, 74-

75). Linde påtalar att elever ofta har olika uppfattningar och förståelse gällande det aktuella 

undervisningsinnehållet, däribland uppges elevernas språkliga förmåga samt kulturella 

bakgrunder som inflytelserika faktorer. Utifrån dessa grunder poängterar Linde existensen av 

språk- och kulturskillnader mellan vardagsliv och skola, något som i sin tur får effekter på 

elevernas lärande (ss.83-84).   
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5.2 Kultursociologiskt perspektiv: Pierre Bourdieu 

 

Ytterligare en teoretisk utgångspunkt i undersökningen är ur ett kultursociologiskt perspektiv 

influerat av sociologen Pierre Bourdieu. I ett kultursociologiskt perspektiv diskuteras hur 

individer påverkar och påverkas av omgivningen (Tidén 2016, s.48). För att studera och tolka 

elevernas förståelse av begreppen allsidig rörelseförmåga och kroppslig förmåga används 

Bourdieus begrepp ”doxa” och ”socialt fält” i analysen. Begreppen presenteras nedan.  
 

Enligt Bourdieu (1995) representerar doxa ”en särskild ståndpunkt, de dominerandes 

ståndpunkt som framställs och genomdrivs som en allmängiltig ståndpunkt” (s.109). 

Ytterligare förklaring är att doxa handlar om normer, gemensamma föreställningar samt 

attityder om vad som anses vara den rätta praktiken i samhället. Doxa kan därigenom sägas 

utgöra en kollektiv jargong i vilken olika värden och beteenden värdesätts och existerar som 

en oskriven norm i ett visst sammanhang. På så vis skapas förväntningar kring hur individer 

ska följa den rådande doxan, vilket också bidrar till att den ständigt återskapas (Bourdieu 

1992, ss.66-68). 
  
För att förstå doxa behövs också en inblick i Bourdieus begrepp socialt fält. Bourdieu (1991) 

förklarar socialt fält som en avgränsad verksamhet, eller en delmängd av samhället där 

dominerande strukturer visar på förutsättningar för fältet. Det skapar i sin tur en samhörighet 

bland fältets medlemmar (s.129). Broady (1990) beskriver att Bourdieus tankar kring socialt 

fält innebär en kamp mellan institutioner och människor som erhåller ett gemensamt intresse 

(s.270). I varje socialt fält råder därmed en framträdande doxa och beroende på omfånget av 

det sociala fältet blir kontrollen och ordningen i fältet större. De inblandade människorna 

inom det sociala fältet försöker därmed förhandla och kämpa om positioner för att få 

inflytande inom fältet, varav doxan blir ledande till att visa vad som anses vara värdefullt på 

detta fält (Bourdieu 1991, s.96). Utifrån ovanstående mönster beskriver Bourdieu (1995) 

existensen av en social värld där människor omedvetet tänker och agerar i underkastelse och 

lydnad enligt principer upprättat av statens regi. I den sociala världen råder en 

överenskommelse varav människor inom olika sociala fält tillämpar statens principer som 

fungerar för att upprätthålla ordningen. Därigenom medför underkastelsen av statliga 

föreskrifter skapandet av en doxa inom varje socialt fält som innefattar tillrättavisningar och 

som senare tas för givet. På så vis blir de statliga föreskrifterna självklara att följa eftersom de 

överensstämmer med de oskrivna reglerna för social tanke och handling (ss.105-107).   
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5.3 Teorisammanfattning 

 

Ovanstående teoretiska utgångspunkter kommer att tillämpas vid bearbetning och tolkning av 

undersökningsresultatet, det vill säga teorierna kommer att fungera som analysverktyg för att 

kunna förklara och utvinna en djupare förståelse för varför eleverna svarade på det vis som de 

gjorde. Lindes läroplansteori blir användbar för att synliggöra processen av de olika arenorna 

varav skrivningarna i formulerad läroplan går via lärarens tolkning och transformering, till 

elevernas upplevelse och uppfattning av det som sker i realiseringen av undervisningen. 

Därtill kommer Lindes användning av begreppen avgränsning, inramning, styrgrupp samt 

språk- och kulturskillnader tillföras i analysen för att uppmärksamma dynamiken i 

verkligheten som sker inom och mellan de olika arenorna. Vidare kompletteras analysen av 

Bourdieus kultursociologiska perspektiv, i vilken begreppen doxa och socialt fält blir 

behjälpliga för att nå en inblick i hur elevernas uppfattningar och förståelser kring allsidig 

rörelseförmåga och kroppslig förmåga kan påverkas av omgivande faktorer i samhället.  
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6 Metod 
 
Nedan presenteras undersökningens metodiska val för insamling av empiri, urval och 

bearbetning av intervjuer. Avslutningsvis diskuteras undersökningen i relation till validitet, 

reliabilitet samt forskningsetiska principer.  

 
6.1  Intervjumetod  
 
Undersökningen har utgått ifrån en intervjumetod med avsikt att erhålla en större inblick i 

elevernas förståelse av allsidig rörelseförmåga och kroppslig förmåga. Intervjumetoden har 

använts för att uppfylla undersökningens syfte av att beskriva elevernas uppfattningar av 

allsidig rörelseförmåga i grundskolan och kroppslig förmåga i gymnasieskolan samt besvara 

vad eleverna uppfattar att läraren värdesätter kring bedömningen av dessa aspekter. En 

intervjumetod möjliggör djupare svar och diskussioner som kan synliggöra hur fenomen 

gestaltar sig. Intervjumetod för empiriinsamling är därmed fördelaktig i denna studie 

eftersom det öppnar upp möjligheter att kartlägga elevernas förståelse kring begreppen som 

efterfrågas (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, & Wängnerud 2017, s. 261).  

 

I intervjuerna användes öppna frågor och fria svarsmöjligheter för att kunna skapa en dialog 

om ämnesinnehållet och därigenom synliggöra elevernas personliga uppfattningar av 

begreppen. Intervjuerna var strukturerade i den bemärkelsen att en intervjuguide 

konstruerades med 13 fastställda frågor (se bilaga 1). Däremot lämnades utrymme för 

följdfrågor under intervjuns gång, vilket gav intervjuerna en semi-strukturerad karaktär 

(Esaiasson et.al. 2017, ss.236-237). Anledningen till semi-strukturerade intervjuer var att 

resultatet från båda skolformerna skulle sammanställas, vilket underlättas om eleverna svarat 

på ungefär samma frågor. En farhåga med intervjumetoden var scenariot av att eleverna inte 

skulle kunna svara på intervjufrågorna, vilket skulle generera ett tunt material till 

undersökningen. I samtal med lärarna till eleverna och utifrån egna erfarenheter tillfördes ett 

underlag till eleverna för att de skulle kunna bilda sig en uppfattning om innehållet som 

studeras. Detta i form av utskrivna läroplanstexter med ämnets syfte och kunskapskrav samt 

filmsekvenser, bilder och påståenden att diskutera. Intervjuerna genomfördes sedan enskilt 

med varje elev med förhoppningar av att eleven i sina svar utgick från sin egen uppfattning. 

.  
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6.2 Urval 
 
Intervjupersoner till undersökningen valdes bland elever från två skolor som var 

lättillgängliga, en grundskola och en gymnasieskola. Anledningen till valet av två olika 

skolsystem baserades på det faktum att undersökningen strävar efter att synliggöra elevernas 

förståelse av betydelsebärande begrepp, där allsidig rörelseförmåga studeras inom 

grundskolan medan kroppslig förmåga studeras inom gymnasieskolan. Undersökningen är 

baserad på svar från åtta elever, alltså fyra elever från vardera skolform. Fokus lades på 

elever studerande årskurs 9 respektive elever från årskurs 2 studerande idrott och hälsa 1. 

Valet grundar sig i att eleverna helst skulle ha studerat kurserna under en längre tid och 

möjligtvis också erhållit mer kunskap om de två begrepp som är centrala i denna 

undersökning, vilket i sin tur förhoppningsvis gör resultatet mer trovärdigt. Gällande 

intervjupersoner valdes elever i specifika årskurser, detta eftersom intervjupersonerna skulle 

vara relevanta för undersökningsfrågorna. Vidare för att utse vilka elever som skulle delta i 

intervjuerna från respektive skola styrde inga förutbestämda faktorer. Ett urval gjordes genom 

att lärarna på respektive skola tillfrågade eleverna om det fanns intresse av att ställa upp på en 

intervju. Detta för att intervjuerna skulle ske utifrån frivilliga principer. 
 

6.3 Bearbetning av intervjuer 
 
Materialet från intervjuerna har bearbetats genom olika steg. För att kunna göra en fullständig 

analys av det hämtade materialet transkriberades de inspelade intervjuer som gjorts med 

eleverna. Valet att spela in och transkribera gjordes utifrån de fördelar som Bryman (2016) 

poängterar i sin metodbok. Där nämns att inspelning av intervjuer bland annat förhindrar 

minnets avgränsningar, tillåter en fördjupad analys av vad intervjupersonerna säger samt 

tillåter intervjuaren att lyssna på materialet flera gånger. Som anledning till transkribering 

uppger Bryman att det underlättar att gå tillbaka, lyssna om samt erhålla en rättvis 

framtagning av empiri (s.479).  

 

Arbetsprocessen för att bearbeta intervjuerna började med att transkriberingen utfördes med 

hjälp av en transkriberingsmodell (se bilaga 2), som utvecklades för att i senare skede kunna 

sammanställa svaren. Modellen är utformad utifrån frågeställningarna i studien, vilket gav 

möjlighet att kategorisera empirin till undersökningens syfte varav elevernas; uppfattning av 

begreppen, beskrivning och exemplifiering av begreppen i undervisningen samt syn på 
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bedömning gällande begreppens aspekter hamnade i centrum. Efter att samtliga intervjuer 

transkriberats enligt modellen skedde en resultatsammanställning. I arbetet användes en 

koncentreringsteknik vilket betyder att uttalanden från intervjuerna sammanfattades till 

kortare stycken som belyser de viktigaste delarna i undersökningen. På så vis sammanfattades 

elevernas svar i de olika delarna i transkriberingsmodellen, därefter granskades materialet för 

att söka efter ett generellt mönster (Esaiasson et.al. 2017, s.280). Processen genomfördes i en 

uppdelning av intervjuerna från de olika skolformerna, vilket i nästa steg sammanställdes i en 

helhet.   
 

Vidare till analysen av undersökningsresultatet fanns en medvetenhet att undersökningen är 

avgränsad till att endast innefatta fyra elever från årskurs 9 på en grundskola och fyra elever 

från år 2 på en gymnasieskola. Med insikt i undersökningens begränsade omfattning kan 

resultatet därmed inte generaliseras till att gälla samtliga elever eller flera skolor. Däremot 

kan det ge en intressant inblick i hur ett urval av elever resonerar kring undersökningens 

ämne. I analysprocessen relaterades resultatet från intervjuerna till valda teorier bestående av 

Lindes läroplansteori och Bourdieus teori om doxa och socialt fält. För att tolka och förstå 

resultatet samt vidare diskutera dess innebörd applicerades ovannämnda teorier på det 

empiriska materialet. Detta innebär att teorierna användes för att kunna förklara och förstå 

vad eleverna sagt. 
 

6.4 Validitet och reliabilitet 
 
För att utforma denna uppsats med god kvalitet har undersökningen gjorts utifrån principerna 

validitet och reliabilitet. Enligt Bryman (2016) handlar validitet om att faktiskt observera och 

undersöka det som avses undersökas (s.383). Validiteten i undersökningen kan stärkas genom 

att intervjuguiden utformades med avsikt att undersöka det som framgår i undersökningens 

syfte och frågeställningar. Detta kommer till uttryck genom att intervjuguiden tematiserades 

utifrån grunderna; elevernas uppfattningar av begreppen, beskrivning och exemplifiering av 

begreppen i undervisningen samt elevernas syn på bedömning av aspekterna i begreppen. 

Bryman talar vidare om reliabilitet i två bemärkelser, nämligen ”external reliability” och 

”internal reliability”. Det förstnämnda syftar till att göra en undersökning som går att 

återskapa med samma resultat. Detta är svåruppnåeligt med en intervjumetod. Internal 

reliability syftar istället till forskarna och huruvida de kommer överens om vad de ser och hör 

(ss.383-384). I undersökningen har reliabilitetsprincipen tillämpats vid genomförandet av 
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intervjuerna, i transkriberingsprocessen och sammanställningen av resultatet. Under 

intervjutillfällena intogs ett objektivt förhållningssätt för att inte styra eller leda eleverna till 

svar som inte stämmer överens med deras egen uppfattning. Vidare till momenten för 

transkribering och resultatsammanställning har elevernas exakta svar återberättats, för att i sin 

tur säkerställa det slutliga resultatet. 

 

6.5 Forskningsetiska principer 
 

Undersökningen är baserad på forskningsetiska principer och utgår från Vetenskapsrådets 

(u.å.) fyra grundläggande huvudkrav som ska följas vid humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning. Det första kravet som nämns är informationskravet vilket 

handlar om att forskaren måste ge information om forskningens syfte till de berörda. Det 

andra kravet är samtyckeskravet som innebär att alla medverkande själva har rätten att 

bestämma om de vill vara med eller inte. Tredje kravet kallat konfidentialitetskravet innebär 

att alla uppgifter om informanterna skall behandlas med konfidentialitet och bevaras så att 

ingen utomstående kan ta del av personuppgifterna. Slutligen följer nyttjandekravet där 

forskaren försäkrar sig om att de insamlade uppgifterna endast används inom forskningens 

område (s.7-14). Dessa fyra huvudkrav har följts i arbetsprocessen genom att mail skickades 

ut till elevernas lärare med uppgifter om vad undersökningen handlar om och hur den 

kommer att gå till (se bilaga 3). Därefter informerades eleverna att medverkan är frivillig och 

att eleven när som helst kan avbryta intervjun om så önskas. Vad gäller 

konfidentialitetskravet informerades samtliga om att alla uppgifter angående eleverna är 

anonyma och inte kommer att spridas. Materialet som erhålls kommer endast användas i 

undersökningen och senare raderas när den är färdigställd. Eftersom några elever var under 

18 år utformades även en blankett där målsmans underskrift krävdes för ett godkännande av 

inspelning av intervjuerna (se bilaga 4). Utan målsmans underskrift fick minderåriga inte 

medverka.   
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7 Resultat 
 
Utifrån undersökningen har åtta elevintervjuer sammanställts bestående av svar från fyra 

elever från grundskolan och fyra elever från gymnasieskolan. Resultatkapitlet syftar till att 

besvara frågorna om hur eleverna uppfattar, beskriver och exemplifierar begreppen i 

undervisningen samt vad eleverna uppfattar att läraren värdesätter kring bedömningen av 

begreppens aspekter.  
 

7.1 Ett frånvarande ämnesspråk? 
 
Inledningsvis tillfrågades grundskoleeleverna om de tidigare talat om begreppet allsidig 

rörelseförmåga inom undervisningen i idrott och hälsa. Vid frågan gav samtliga ett frågande 

ansiktsuttryck och uppgav att de inte pratat om det. En elev hade aldrig hört talas om det 

medan två elever nämnde att de kände igen begreppet men inte kunde komma ihåg vad det 

betyder. Utifrån svaren fick eleverna frågan om de gått igenom kursplanen för idrott och 

hälsa någon gång och i vilket sammanhang de hade kommit i kontakt med begreppet. Där 

framgick det att de situationer som kursplanen behandlades och där begreppet kommit på tal 

var vid introduktionstillfällen där eleverna skulle påbörja ett nytt undervisningsområde. 

Introduktionen riktades till helklass där läraren gick igenom vad eleverna ska göra framöver 

samt vad som krävs för att uppfylla kriterierna för respektive betygssteg E, C och A.   
 

Likartat resultat framgick hos gymnasieeleverna gällande förekomsten av begreppet 

kroppslig förmåga i undervisningen, varav samtliga elever uppvisade en osäkerhet kring 

begreppets utsträckning under lektionerna. Alla var dock överens om att de kommit i kontakt 

med begreppet och att läraren nämnt kroppslig förmåga någon gång under utbildningen. Tre 

av fyra elever hänvisade till kursplanen under intervjuerna där de beskrev att läraren ofta 

poängterar de olika nivåerna, kunskapskraven, som eleverna ska förhålla sig till under olika 

moment, men där begreppet i sig inte framträtt specifikt. Det uppstod en uppdelning gällande 

i vilket sammanhang begreppet kroppslig förmåga tagits upp. Alla utom en förklarade att 

begreppet brukar talas om i början av lektionerna i helklass, medan den elev som skiljer sig 

från föregående svar beskrev att denne kommit i kontakt med begreppet under enskilt 

betygssamtal. 
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7.2 Eleverna beskrev en förmåga till anpassning 
 
Även om grundskoleeleverna inte visste eller kunde komma ihåg vad allsidig rörelseförmåga 

innebar, uppmanades de att utifrån egna ord beskriva vad det kunde handla om. Av elevernas 

förklaringar framgick ett tydligt mönster där de beskrev begreppet som en förmåga att kunna 

röra sig på olika sätt beroende på vilken aktivitet man gör. Ett exempel på ett elevsvar lyder 

enligt följande;  
 

Det låter liksom, hur man ska, asså att man ska kunna röra sig på alla 

olika sätt. Åsså typ eh, man ska kunna dansa, man ska kunna använda det 

rätt vid olika tillfällen, sin rörelseförmåga.  
 

Eleverna använde begreppet för att knyta an till en förmåga att kunna utöva rörelser och delta 

i olika aktiviteter eller idrotter. Denna slags anpassningsförmåga framkom även från 

gymnasieeleverna när de skulle förklara begreppet kroppslig förmåga, varav behovet av 

anpassning tillämpades i följande svar; 
 

Man anpassar sin kropp till att göra vissa saker i vissa situationer […] ska 

jag spela fotboll så använder du fötterna mer och när du simmar så måste 

du ju använda nästan alla delar av kroppen […].   
 

Vidare uttryckte en elev att alla har olika kroppar och därmed olika kroppsliga förmågor samt 

att det krävs olika kroppsliga förmågor beroende på vilken idrott som utövas. Avslutningsvis 

förklarade en annan elev att kroppslig förmåga är lika med ”generell atlecitet”. 
 

7.3 ”Man måste ju ha kontroll på kroppen” 
 
Vidare när grundskoleeleverna skulle beskriva sin egen allsidiga rörelseförmåga kunde det 

urskiljas tendenser av att sammankoppla begreppet till sitt idrottsutövande i en fritidsaktivitet. 

Två elever ägnade sig åt friidrott där de uppgav kvaliteter i deras rörelseförmåga i form av 

styrka, snabbhet, smidighet, timing, koordination och teknik vilket de ansåg var 

betydelsefulla aspekter i deras idrott. De två eleverna talade om att friidrott ställde krav på 

teknik och att rörelseförmåga var bra att ha då. På så vis framgick ett nyttovärde av allsidig 

rörelseförmåga, som en elev uttryckte sig; ”man måste ju ha kontroll på kroppen”. 

Ytterligare en likhet kring grundskoleelevernas svar var att de i sin beskrivning tog emot 
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frågan som att de skulle skatta sin egen fysiska status. De talade om eller frågade om den var 

bra eller dålig. Exempelvis hänvisade en elev till olika fysiska egenskaper där bland annat 

styrka, rörlighet, kondition, koordination och vighet nämndes, vilka senare användes för att 

värdera sin egen förmåga utifrån. Gymnasieeleverna uppvisade svårigheter att beskriva den 

egna kroppsliga förmågan, men med eftertanke lutade svaren åt samma riktning enligt 

grundskoleeleverna ovan. Två elever refererade till sin egen idrott de utövar utanför skoltid 

och beskrev vilka förmågor som behövs för just den enskilda idrotten. En annan elev svarade 

däremot att denne har en ”konstig kroppslig förmåga” men kunde inte riktigt sätta ord på 

varför den kroppsliga förmågan skulle vara konstig, förutom att eleven uppgav att denne var 

vänsterhänt. Till skillnad från övriga elever som höll mer låg profil, beskrev en enskild elev 

sig själv som en person med höga förmågor och som var relativt atletisk.  

 
Eleverna fick i efterföljande fråga reflektera kring hur de skulle kunna utveckla sin allsidiga 

rörelseförmåga och kroppsliga förmåga. I sina förklaringar återgick grundskoleeleverna till 

olika fysiska egenskaper som de vill förbättra, men där en bred och övergripande utveckling 

framkom som eftersträvbart. Detta i form av att flera kroppsliga färdigheter som såväl styrka, 

kondition och smidighet nämndes, samt en vilja av att bli lite bättre på allting. Av 

anledningar till att utveckla sin allsidiga rörelseförmåga såg eleverna det som en investering, 

varav en elev hävdade att det ger en bra känsla medan en annan elev såg det en som 

framgångsfaktor för att förbättra sig inom sin idrott. Eleverna beskrev dessutom att 

utveckling inom rörelseförmågan kan nås med hjälp av träning, vilket exemplifieras enligt 

följande; ”ja asså om jag vill bli starkare så får jag ju till exempel gå på gymmet[...]”. 

Gällande gymnasieeleverna användes återigen, likt ovan, det egna idrottsutövandet som en 

referenspunkt för att utveckla den kroppsliga förmågan. En elev beskrev en vilja att bli mer 

stel och hård i kroppen eftersom idrotten bestod av styrketräning, i vilken eleven absolut inte 

ansåg vighet som någon önskvärd utveckling. När en följdfråga ställdes om vilken kroppslig 

förmåga eleven tror behövs i undervisningen i idrott och hälsa skrattade samma elev och 

förklarade att “det är nog mer åt motion och rörelse, vighet också… styrka tycker jag inte 

berörs så mycket som de andra”. 
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7.4 Begreppens uttryck i undervisningen  
 
Utifrån en definition av allsidig rörelseförmåga framskriven av Skolverket fick 

grundskoleeleverna fundera kring hur dess olika aspekter skulle kunna inkorporeras i 

undervisningen. Bland elevernas olika exempel framgick dans, gymträning och orientering 

som aktiviteter i vilka de tyckte att allsidig rörelseförmåga behandlades. I sina motiveringar 

framställdes dans som en aktivitet där koordination, kondition och rörlighet berördes, bland 

annat genom att det ställde krav på att eleverna måste lära sig rörelser i vilka de måste 

samordna ben och armar. Med träning på gym menade eleverna att styrkan stimulerades, 

ytterligare nämnde en elev att gymträning tillför lära kring kroppsuppfattning där det var 

viktigt att inte göra fel eftersom det kan bidra till skador. Avslutningsvis framkom av två 

elever ett krav på rörelse och fysisk aktivitet, exempelvis kommenterade en elev orientering 

genom att; ”men du rör ju dig, du springer [...]”. En annan elev uttryckte att rörelseförmåga 

kan användas i ”[...] dem flesta aktiviteterna som är jobbiga, eller det behöver dock inte vara 

jobbigt men det brukar bli jobbigt när man rör på sig [...]”.  

 

Även gymnasieeleverna fick studera Skolverkets definition fast nu gällande kroppslig 

förmåga och därefter beskriva och exemplifiera hur de kan använda sig av kroppslig förmåga 

i undervisningen. I svaren framgick bland annat att kroppslig förmåga ingår i allting och där 

en elev poängterade vikten av att lära sig anpassa den individuella kroppsliga förmågan. Två 

elever nämnde att den kroppsliga förmågan kan användas genom att öva upp en viss förmåga 

eller färdighet. En elev svarade; ”man ska ta små steg för att sedan kanske klara ett hinder 

som man inte klarat tidigare […]”.  Den andra eleven pratade istället om att kroppslig 

förmåga kan användas i samband med en ny aktivitet och förklarade vidare i diskussionen att 

”om inte man kan simma från början så lär man sig simma”, vilket också tyder på en 

utveckling där en viss förmåga övas upp för att sedan klara av aktiviteten. 
 

7.5 Att våga, en framgångsaspekt  
 
Grundskoleeleverna fick vidare titta på ett filmklipp från Skolverket (2011a) som illustrerade 

en undervisningssituation där olika elever skulle röra sig över och förbi redskapshinder. Ett 

hinder utgjorde en vägg av en matta över en bom och ett annat hinder var en höjdstegrande 

balansgång på bänkar. Under tiden eleverna observerade filmen fick de kommentera huruvida 

de tyckte att allsidig rörelseförmåga användes i de olika övningarna. Mest framträdande av 
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elevernas svar var att övningarna krävde styrka, framförallt för att kunna dra sig upp och över 

väggen, därutöver uppgavs balans, smidighet, vighet, teknik, kondition och fart som 

behjälpliga egenskaper. Två elever uppmärksammade att den allsidiga rörelseförmågan 

kommer till användning genom att eleverna i filmen använde olika tekniker för att ta sig över 

hinder, där rörelserna måste anpassas för att klara av uppgiften. Vidare fick eleverna också 

beskriva om de kunde se skillnader i olika rörelseutföranden i filmen. Av svaren framgick 

olika framgångsrecept, bland annat beskrev eleverna att lyckade genomföranden kunde bero 

på mer styrka och balans samt att mer fart genererade större kraft som i sin tur underlättade 

rörelsen. Av två elever nämndes även vikten av att våga för att lyckas vilket framkom när de 

såg i filmen att vissa sprang medan andra tog det lite saktare, något som eleverna beskrev 

som ett bevis på osäkerhet.     
  

Gymnasieeleverna fick observera samma filmklipp som nämndes ovan och kommentera hur 

begreppet kroppslig förmåga används i filmklippet. Gymnasieeleverna uppgav i princip 

samma begrepp som grundskoleeleverna, bland annat förekom i tre av fyra fall balans, 

smidighet samt styrka/kraft. Ytterligare framkom i två av intervjuerna anpassning av fart, där 

de beskrev att eleven i fråga rörde sig med anpassad fart för att komma över hindret vilket 

kan urskiljas i ett elevsvar;  
 

Han såg att han kom in lite för fort i början typ så han saktade ner. Han 

anpassade sig till situationen för han såg att han hade för hög fart och så 

saktade han ner och så klarade han det. 
 

En elev uttryckte att kroppslig förmåga handlar om att ta hjälp av olika kroppsdelar för att 

balansera kroppen. Detta beskrev eleven genom att förklara att pojken i filmen använde 

händerna för att inte ramla när han gick upp för bänken. Därutöver förekom, även hos 

gymnasieeleverna, inverkan av de mentala aspekterna såsom att våga och inte våga. I ett 

elevsvar framkom det på följande vis; ”han vågar ta sats, han vet att han klarar det här”. En 

annan elev tog istället upp osäkerhet och förklarade följande;  
 

Han var väl lite osäker i det han gjorde kanske. Han stannar ju upp lite 

och… Där stannar han ju så glider han ju... Han är lite rädd kanske för att 

ramla.  
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De mentala aspekterna blev sedan ledande för att urskilja skillnader i rörelseutföranden i 

filmen. Tre av fyra började tala om att man tydligt kunde se skillnader i hur säkra eleverna i 

filmen var gällande att ta sig över hindret, vissa var säkra och andra tvekade inför hindret. 

Den fjärde eleven pratade istället om graden av ansträngning i följande mening; ”[...] de fick 

ju anstränga sig betydligt mer medan den andra hade det lättare, nästan flög över”.  
 

7.6 Bedömning; delaktighet, rörelsekvalitet, förståelse 
 
Eleverna fick sedan granska kunskapskraven i Lgr 11 respektive Lgy 11 som behandlar 

rörelse inom idrott och hälsa, därefter fick de frågan om vad de själva tror att läraren 

värdesätter vid bedömningen av dessa aspekter, se kunskapskrav i bilaga 1.  
 

Inom det första kunskapskravet på grundskolan som handlar om rörelseförmåga i form av lek, 

spel och idrotter markerade grundskoleeleverna delaktighet som en väsentlig 

bedömningspunkt. Eleverna beskrev att det var viktigt att vara delaktig i spelet utifrån ett 

aktivitetsperspektiv, att inte stå stilla och titta på när de andra spelar. Därtill förklarades 

delaktighet som ett sätt att visa rätt inställning, att verkligen försöka och ta det på allvar. 

Slutligen nämndes även att i deltagande i idrotter tittar läraren på hur bra eleverna 

samarbetar, att eleverna passar till alla så att alla syns. Vidare till det andra kunskapskravet 

som berör rörelseförmåga genom dans, rörelse- och träningsprogram till musik beskrev 

eleverna ett större fokus på rörelseutförandet. En elev beskrev att läraren i sin bedömning 

tittar på ”hur man rör sig, om man liksom kan anpassa sina rörelser till exempel till musik 

[...]”. Olika aspekter som eleverna nämnde inom bedömningen och som även visade på 

nivåskillnader mellan de olika betygsstegen E, C och A var flyt, säkerhet och takt. Tre av 

eleverna uppgav flyt i den bemärkelsen att rörelserna i en dans ska ske utan avbrott, att man 

inte tappar bort sig eller glömmer dansstegen. Ytterligare ansåg tre elever att det var viktigt 

att inte visa tveksamhet eller osäkerhet i utförandet av rörelserna i dans, utan att eleverna ska 

ta ut rörelserna riktigt och att göra dem i takt till musiken.  
 

Samma fråga ställdes till gymnasieeleverna. För betyget E framkom fyra olika typer av svar 

där en elev svarade att läraren tittar på hur eleven använder kroppen i olika aktiviteter och 

situationer. Ett annat svar var att för betyget E ska eleven klara av de flesta momenten och, 

precis som står i kunskapskraven, ha en översiktlig förståelse för vilken påverkan de olika 

rörelserna har på kroppen. Samma elev utvecklade detta och svarade; ”om man ska hoppa 
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över någonting så kanske det är vighet men om man ska styrketräna så är det styrkan”. 

Förståelsen om vilken förmåga som används i en viss situation verkar alltså vara något som 

denna elev ansåg att läraren bedömer utifrån. En tredje elev svarade att man ska kunna utföra 

ett moment men att det inte behöver ske på ett säkert sätt och refererar till kunskapskravens 

värdeord ”med viss säkerhet”. Ytterligare ett svar på vad en lärare tittar på för betyget E var 

graden av delaktighet under lektionerna. För betyget C motiverades istället säkerhet som en 

av de aspekter en lärare tittar på vid bedömning. En elev beskrev också att detta betyg kräver 

en djupare förståelse för de olika övningarnas innebörd. Slutligen diskuterades betyget A där 

samtliga var överens om att det handlar om ytterligare säkerhet i genomförandet av en rörelse 

fast nu på en högre nivå. En elev uttryckte exempelvis att man ska vara stensäker på det som 

utförs, medan en annan elev beskrev att allt ska ske på en mer detaljerad nivå och blandade in 

begrepp såsom finmotorik och fokus.  

 

7.7 Elevernas uppfattning av lärarens bedömning, ett rörelseexempel  
 
Eleverna fick diskutera ytterligare bedömningssituationer genom att återigen använda 

filmklippet från Skolverket. Eleverna skulle svara på hur de trodde läraren bedömde den 

allsidiga rörelseförmågan respektive kroppslig förmåga utifrån aktiviteten i filmen. Samtliga 

grundskoleelever beskrev att läraren vid bedömning av allsidig rörelseförmåga tittar på hur 

eleverna tar sig över hinder, det vill säga hur bra, med vilken teknik eller hur enkelt det sker. 

Två elever påpekade även att eleverna i filmen kanske inte klarar av att ta sig över, men där 

ett bedömningsvärde kan rymmas i hur eleverna löser uppgiften. En elev uttryckte sig; ”[...] 

ifall de inte klarar det, hur de listar ut, om de klarar att lista ut hur man ska göra så är det 

ganska bra”. Vidare följer gymnasieelevernas svar angående bedömning av kroppslig 

förmåga. Gemensamt för tre av gymnasieeleverna var att de alla ansåg att smidighet var en 

betydande del vid bedömning. Vidare kom begrepp som balans och grad av säkerhet på tal, 

vilket förklaras i följande citat;  
 

Det var väl enligt de här betygskriterierna, att eeh… om de var säkra på 

det de gjorde eller inte, hur de… om de använder händerna eller inte för 

om de inte använt händerna hade de ju förmodligen ramlat. Om de har 

bra balans när de springer på den brädan. Om de tvekar eller inte.  
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7.8 A som leder till B som leder till C  
 
Som avslutande intervjufråga fick eleverna studera en bild (se bilaga 5) som visar rörelsens 

utveckling inom undervisningen i idrott och hälsa. Utifrån bilden fick eleverna sedan förklara 

de olika stegen. I årskurs 1-3 införlivas rörelse i motoriska grundformer, vilket eleverna på 

grundskolan svarade i gemensamma drag av att det innefattar enskilda, enkla rörelser som 

tränas och lärs in för sig. Liknande svar framgick under intervjun med gymnasieeleverna då 

eleverna svarade att detta handlar om grundläggande rörelser och enkla moment samt det som 

man lär sig i form av lekar såsom att springa och kasta boll. Vidare till årskurs 4-6 utvecklas 

rörelsen till sammansatta grundformer där grundskoleeleverna beskrev en progression varav 

de enskilda enkla rörelserna förs ihop och arbetar tillsammans i ett flöde. Eleverna på 

gymnasiet talade också om en progression där de svarade att det är en utveckling från 

föregående steg då rörelserna sätts ihop och kombineras med varandra. En gymnasieelev gav 

ett exempel;  
 

Det finns ju en lek [...] då man både ska… ett spel eller vad man kan kalla 

det… ska hoppa över en hinderbana men man ska också undvika bollar. 

Det är ju en form av sammansatta rörelser.  
 

Komplexa rörelser och den allsidiga rörelseförmågan i årskurs 7-9 gestaltades av 

grundskoleeleverna som det slutgiltiga resultatet, där rörelserna ska utföras i sin helhet 

genom att sammanföra allt som lärts in under tidigare år. Det mest framträdande bland 

gymnasieeleverna var att detta handlade om att koppla in det man lärt sig under tidigare steg i 

idrotter där en elev gav följande utsägande;  
 

[...] det är väl mer avancerade sporter som man ska hålla koll på både 

regler och lagkamrater som volleyboll till exempel. Där behöver man 

eeh… både förmåga att… bollkontroll, måste ändå fungera bra i tandem 

med resten av eleverna och allt det där. 
 

Det avslutande steget som tar rörelseutvecklingen vidare till gymnasiet, i form av kroppslig 

förmåga, upplevdes svårt för grundskoleeleverna att förklara. Men vad som kunde urskiljas 

bland svaren var en slags automatisering av rörelse, det vill säga en kontroll i sin kropp där 

den tidigare rörelseförmågan bidrar till att rörelser kan utföras utan eftertanke på hur rörelsen 

i sig går till. En elev uttryckte det; ”[...] du kan använda din rörelseförmåga på många olika 



 

  39 (68) 
 

sätt, [...] utan att tänka efter”. Både grundskoleelever och gymnasieelever svarade 

överensstämmande att de såg en utveckling av rörelse från det enkla till det svåra, vilket en 

grundskoleelev besvarade enligt följande; ”ja ett mönster ser man, såhär A som leder till B 

som leder till C typ”.  
 

7.9 Resultatsammanfattning  
 
Sammanfattningsvis från resultatet ovan kan likheter urskiljas gällande elevernas uppfattning 

av begreppen. Samtliga elever från båda skolformerna erhöll svårigheter att beskriva 

begreppens innebörd samt fastställa om begreppen nämnts under lektionerna och i så fall i 

vilket sammanhang. I intervjuerna framkom det att grundskoleeleverna angav mer konkreta 

svar vad gäller hur allsidig rörelseförmåga kan förekomma i undervisningen där bland annat 

dans, gymträning samt orientering beskrevs som aktiviteter där begreppet ansågs behandlas. 

Hos gymnasieeleverna framlades mer abstrakta svar såsom att kroppslig förmåga ingår i 

allting som utförs. Gällande bedömning av de båda begreppen påvisades en skillnad i hur 

eleverna ansåg att läraren bedömer den allsidiga rörelseförmågan respektive den kroppsliga 

förmågan. Grundskoleeleverna nämnde skilda förmågor beroende på aktivitet, där sociala 

aspekter såsom delaktighet framhävdes som utmärkande vad gäller lek, spel och idrotter 

medan allsidig rörelseförmåga genom dans ansågs behandla specifika rörelsekvaliteter som 

flyt, takt samt säkerhet. Gymnasieeleverna, å andra sidan, talade om graden av säkerhet och 

förståelse som bedömningsunderlag vid utförande av en viss aktivitet. Avslutningsvis finns 

en överensstämmelse kring hur rörelseprogressionen ter sig genom skolåren. Samtliga elever 

beskrev en utveckling från en grundlig nivå i grundskolans lägre årskurser till en avancerad 

nivå under högstadiet och på gymnasiet.  

  



 

  40 (68) 
 

8 Analys 
 
Utifrån undersökningsresultatet kunde gemensamma riktlinjer och mönster i elevernas svar 

urskiljas. Med följande analys är syftet att skapa förståelse för resultatet där Lindes 

läroplansteori och Bourdieus kultursociologiska perspektiv tillämpas. 
 

8.1 Utebliven transformering? 
 
En gemensam uppfattning bland de intervjuade eleverna på grundskolan och gymnasieskolan 

var att begreppen allsidig rörelseförmåga och kroppslig förmåga var svåra att förklara, eller 

att de aldrig kommit på tal i undervisningen. Elevernas svar kan förklaras utifrån Lindes 

läroplansteori med hjälp av de olika arenorna i utbildningsprocessen. I teorin uppges 

skrivningarna i styrdokumenten ingå på den så kallade formuleringsarenan och anses av 

många problematiskt att förstå. Gällande teorin är det av vikt att läraren i nästa stadie, 

transformeringsarenan, modifierar och förenklar vad som står i Skolverkets föreskrifter för att 

eleverna i den tredje fasen, realiseringsarenan, ska förstå undervisningens innehåll och 

mening i relation till kursplan och kunskapskrav. Vad som kan ha inträffat i detta fall är att 

lärarna upplevt tolkningssvårigheter kring vad som står i Skolverkets föreskrifter gällande 

begreppen och därmed undgått transformeringsarenan. På så vis har 

omformuleringsprocessen och konkretiseringen uteblivit, vilket har resulterat i att begreppen 

överförts direkt i sin abstrakta form till eleverna på realiseringsarenan. En annan förklaring 

enligt teorin kan ligga i att läraren istället tilltagit andra ord och förklaringar i sin 

transformering av ämnesspråket. Därav kan allsidig rörelseförmåga och kroppslig förmåga 

blivit frånvarande för eleverna, vilket kan förklara deras uppvisade osäkerhet när de hörde 

begreppen.   
 

Som beskrivits i det teoretiska avsnittet kan ovanstående resultat relateras till vad som sägs 

inom den fenomenografiska forskningstraditionen, vilken lyfter fram variationer av olika 

uppfattningar. I likhet med undersökningsresultatet kan det förklara en skillnad i vad läraren 

sagt och vad slutligen eleverna förstått och uppfattat. Möjligtvis har läraren nämnt allsidig 

rörelseförmåga och kroppslig förmåga utifrån hur det uttrycks i styrdokumenten, men det 

som eleverna sedan har uppfattat och tagit till sig kan sedan i Lindes termer sägas utgöra den 

mottagna läroplanen, vilket kan vara annorlunda gentemot vad läraren avsett att förmedla.   
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De tillfrågade eleverna visade på bristande uppfattning och kunskaper gällande begreppen 

vilket kan ses som ett eventuellt bevis på farhågan av lärarens användning av styrgrupp. Som 

tidigare nämnts i det teoretiska stycket kan styrgrupp användas som en kontrollmekanism för 

att samla in information kring elevernas befintliga kunskaper om ämnesinnehållet som 

behandlas. Resultatet kan tolkas som en indikation på att läraren riktat frågor och diskussion 

om begreppen till andra elever i klassen som i sin tur visat prov på att de förstått. Därav har 

läraren bedömt att det inte finns behov av att gå igenom begreppen djupare. Ytterligare en 

förklaring utifrån styrgruppshypotesen kan vara att läraren upplever tidspress i sin 

undervisning och att den tid som finns till förfogande inom ämnet inte kan ägnas åt 

konkretion och reflektion av betydelsebärande begrepp så som allsidig rörelseförmåga och 

kroppslig förmåga i kurs- och ämnesplan (jmf. Linde 2012). 
 

8.2 Påverkan av ämnestraditioner 
 
Trots brist på en klargjord uppfattning av begreppen valde eleverna att beskriva allsidig 

rörelseförmåga och kroppslig förmåga i termer av anpassning, det vill säga en gemensam 

nämnare som handlar om att röra sig på olika sätt där kropp och rörelse anpassas till specifik 

aktivitet. Beskrivningen av begreppen kan i Lindes läroplansteori grunda sig i vad eleverna 

tagit till sig från lärarens kommunikation och undervisning i realiseringsarenan. Inom denna 

process kan läraren valt att presentera många olika aktiviteter i sitt urval av stoff, vilket i sin 

tur kräver varierande färdigheter från eleverna. Att lära sig olika rörelser och ägna sig åt olika 

aktiviteter inom idrott och hälsa kan vidare kopplas till ämnets tradition av rörelse och fysisk 

aktivitet. Dagens undervisning inom idrott och hälsa visar ett stort fokus på just rörelse i olika 

former, vilket kan påverka läraren i sin planering och val av ämnesinnehåll.  
 

Starka ämnestraditioner som lyfter fram grundläggande undervisningsformer och som 

påverkar elevernas uppfattningar kring ämnets innehåll, kan sägas utgöra ett resultat av 

ämnets avgränsning och inramning. Utifrån denna synvinkel kan idrott och hälsa som 

skolämne i sig därmed utgöra en avgränsning i vilket rörelse framstår som ett innehåll som 

förknippas med ämnet. Inom avgränsningen existerar en inramning bestående av olika 

styrande handlingar varav rörelseaktiviteter och idrotter förväntas att utövas i ämnet (jmf. 

Linde 2012). När eleverna sedan fick tillfälle att beskriva begreppen med egna ord kan deras 

svar därmed blivit färgade av tidigare upplevelser inom ämnet och utifrån dess tradition som 

skapat förväntningar och förutfattade meningar kring vad de tror ämnet bör innehålla.    
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Rörelseaktivitet hamnade återigen i centrum när eleverna skulle beskriva sin syn på egen 

allsidig rörelseförmåga och kroppslig förmåga. Av ämnets ovanstående avgränsning och 

inramning kan detta återskapande förklaras utifrån det faktum att skolan är en del av ett 

samhälle i vilken reproduktion av dominerande normer och tankemönster sker (jmf. Linde 

2012). Eftersom idrott och hälsa signalerar dessa värden av rörelse och aktivitet kan därmed 

givna föreställningar skapas hos eleverna gällande vad som är eftersträvbart inom allsidig 

rörelseförmåga och kroppslig förmåga. Det kan ge en förklaring till uppkomsten av olika 

fysiska kvaliteter i elevernas svar så som styrka, kondition, koordination och smidighet. 

 

8.3 Otydliga gränser mellan skola och fritid 
 
Ur en kultursociologisk synvinkel kan resultatet vidare analyseras utifrån att flera elever 

valde att hänvisa till eget idrottsutövande. De egenskaper som eleverna beskrev som 

värdefulla inom sin idrott kan ses utifrån begreppet doxa, i vilken olika värden och beteenden 

värdesätts i ett visst sammanhang. Eleverna kan därmed i sina svar valt att beskriva sin egen 

allsidiga rörelseförmåga eller kroppsliga förmåga utifrån den rådande doxan i sin fritidsidrott 

där olika traditioner om fysiska förmågor framträder (jmf. Bourdieu 1992;1995). På så vis 

blir skolverksamheten och skolämnet idrott och hälsa influerat av andra verksamheter i 

samhället, vad Bourdieu kallar för sociala fält, vilket i detta fall består av idrottsrörelsen. I 

intervjuerna kopplar eleverna in ett nytt socialt fält, ett sammanhang som de möjligtvis 

känner sig mer bekväma i och kan relatera begreppens innebörd till. Resultatet blev därför att 

eleverna i sina beskrivningar hamnade i vad de anser att dem behöver för att bli duktiga inom 

sin idrott istället för att använda idrott och hälsa som referenspunkt (jmf. Bourdieu 1991).  
 

Resultatet kan ytterligare tydliggöras utifrån elevernas kulturella bakgrunder och erfarenheter 

inom eget idrottsutövande. Eftersom flera av de intervjuade eleverna ägnade sig åt en 

idrottsaktivitet på fritiden kan detta ses som inflytelserika aspekter från elevernas vardagsliv. 

Det kan i sin tur ha påverkat elevernas förståelse och förklaring av allsidig rörelseförmåga 

och kroppslig förmåga. När eleverna på så vis sätter vardagsliv och skola i relation till 

varandra kan det tolkas som att det existerar en svag avgränsning mellan idrottsrörelsen och 

skolämnet idrott och hälsa, medan de tydliggör en stark inramning kring vad som förväntas 

att verksamheterna ska innehålla (jmf. Linde 2012). 
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8.4 Doxa i läroplanstexterna 
 
Utifrån resultatet framgår skillnader i hur grundskoleelever respektive gymnasieelever 

exemplifierar begreppen i relation till hur de skulle kunna inkorporeras i undervisningen. 

Grundskoleeleverna angav mer konkreta svar på när allsidig rörelseförmåga används 

exempelvis genom dans, gymträning samt orientering som aktiviteter. Gymnasieeleverna, å 

andra sidan, gav mer abstrakta svar gällande exemplifieringar av kroppslig förmåga till 

exempel att kroppslig förmåga ingår i allting och att alla erhåller en individuell kroppslig 

förmåga. Anledningen till denna åtskiljning är troligtvis att själva definitionen från 

Skolverket gällande begreppen ter sig olika, där formuleringen av allsidig rörelseförmåga i 

Lgr 11 anger mer specifika egenskaper medan kroppslig förmåga i Lgy 11 visar på ett större 

tolkningsutrymme. Formuleringarna kan därav ses som styrande när eleverna själva försöker 

återskapa begreppens definition för att ge, det som anses vara, det rätta svaret. Resultatet kan 

förstås genom att Skolverket står för en doxa, en gemensam föreställning om vad som anses 

vara det rätta. Definitionerna kring begreppen kan därigenom skapa förväntningar på eleverna 

att följa den rådande doxan, vilket i resultatet kommer till uttryck genom att eleverna försöker 

efterlikna den (jmf. Bourdieu 1992;1995).   
 

Skillnader i Skolverkets skrivningar kunde dessutom upptäckas i elevernas syn på 

bedömningspraktiker. Detta i jämförelse av svar från grundskoleeleverna respektive 

gymnasieeleverna. Inom grundskolans allsidiga rörelseförmåga framträdde ett aktivitetsfokus 

där bedömningen vilade på beteenden eller utförandet av rörelser. En stegring till gymnasiets 

kroppsliga förmåga var ett tydliggörande av förståelse, där utövandet av rörelser ska kopplas 

samman med dess inverkan på kroppen. Utifrån Bourdieus kultursociologiska perspektiv kan 

företeelsen beskrivas som att det existerar olika nivåer inom samma sociala fält. Det vill säga 

inom skolverksamheten och utbildningssystemet i sig finns olika skolformer varav 

gymnasieskolan och grundskolan styrs av en doxa bestående av normer och värden som ska 

eftersträvas. Det kan finnas en doxa för allsidig rörelseförmåga som står skrivet i Lgr 11 och 

kroppslig förmåga i Lgy 11 (jmf Bourdieu 1991;1992;1995). Eftersom begreppens innebörd 

skildras olika av Skolverket i respektive läroplan, kan begreppen i ett 

bedömningssammanhang också tolkas på olika sätt av eleverna. Däribland markeras 

förståelse och förhållandet mellan teori och praktik för kroppslig förmåga av 

gymnasieeleverna.    
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8.5 Kommunikation, en maktutövning?    
 

När eleverna fick tillfälle att titta på filmen pekar resultatet på att såväl grundskoleelever som 

gymnasieelever gav exempel på egenskaper som de tror behövs för att lyckas med 

rörelseuppgiften. Resultatet kan sammanfattas till att eleverna får se resultatet av processen 

från de tre arenorna då respektive begrepp, alltså allsidig rörelseförmåga samt kroppslig 

förmåga, bearbetas från formuleringsarenan, modifieras på transformeringsarenan och 

appliceras i en specifik aktivitet på realiseringsarenan. Som redan nämnts i denna analys 

framgår det att lärarens kommunikation på realiseringsarenan är mycket viktig för att skapa 

en förståelse bland eleverna (jmf. Linde 2012). Eftersom läraren transformerar Skolverkets 

föreskrifter och därefter planerar undervisningsinnehållet sker en slags maktutövning då 

läraren riktar eleverna till en viss förståelse. När eleverna fick se filmen kan deras svar 

därmed förstås att de styrdes utifrån vad de såg och upplevde att aktiviteten krävde, vilket i 

sin tur blev deras svar i hur allsidig rörelseförmåga och kroppslig förmåga användes i filmen.  
 

8.6 Det inflytelserika vardagslivet 
 
Vidare i undersökningsresultatet framgick olika åsikter hos eleverna när de skulle sätta 

allsidig rörelseförmåga och kroppslig förmåga i relation till bedömning. Gällande 

grundskoleeleverna visades en skillnad av vilka bedömningspunkter de ansåg att läraren 

utgick ifrån beroende på vilket kunskapskrav som studerades. Resultatet visar att eleverna 

uttryckte aspekter såsom deltagande, inställning och samarbete när rörelse behandlades 

utifrån lek, spel och idrotter. Rörelse i samband med rörelse till musik ansågs däremot 

bedömas utifrån rörelsekvalitet varav flyt, säkerhet och takt uppgavs som väsentliga i 

bedömningen. Vad skillnaden kan bero på kan återigen förklaras med hjälp av insikt i 

elevernas kulturella bakgrunder, men också deras språkliga förmåga (jmf. Linde 2012). 

Utifrån formuleringen i kunskapskraven som inleder med ”eleven kan delta i lekar, spel och 

idrotter [...]” kan eleverna ha läst, förstått och grundat sin tolkning i vad dessa ord betyder 

för dem i vardagslivet, där flera elever som tidigare nämnts ägnar sig åt idrottsutövande på 

fritiden. I kultursociologisk mening kan resultatet ytterligare tolkas utifrån att eleverna använt 

sig av ett annat socialt fält, idrottsrörelsen, vilken präglas av en doxa, en kollektiv jargong 

som värdesätter just egenskaper i form av laganda och attityd som kan speglas i elevernas 

svar (jmf. Bourdieu 1991;1992;1995).  
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Andra omständigheter som kan ha påverkat varför eleverna uppgav olika 

bedömningsaspekter kan grunda sig i lärarens undervisning. Det vill säga på 

realiseringsarenan blir det avgörande hur läraren har gestaltat, genomfört och presenterat ett 

visst innehåll. I detta fall kan eleverna därmed uppfattat signaler av att rörelse i lekar, spel 

och idrotter lägger tonvikt på just deltagande, inställning och samarbete. Slutligen kan även 

läraren påverkats av sin egen bakgrund och erfarenheter i förhållande till idrotter och 

ämnesinnehåll. Om läraren har ett förflutet eller aktivt deltar i lagidrotter eller bollspel kan 

det vara anledning till att andra referenspunkter framkommit som betydelsefulla 

bedömningsaspekter för eleverna. Detta i kontrast till ett eventuellt främmande bekantskap 

gentemot rörelse till musik som kan ha bidragit till att läraren varit mer noggrann i sitt 

tydliggörande av bedömningsreferenser med fokus på rörelsens syfte och ändamål enligt 

Skolverkets skrivningar (jmf. Linde 2012).  

 

8.7 Den ”rätta” vägen 
 
Undersökningen har studerat elevernas uppfattningar och förståelse av betydelsebärande 

begrepp inom ämnet idrott och hälsa studerats. Första intrycket i början av elevintervjuerna 

var att eleverna erhöll begränsade kunskaper gällande allsidig rörelseförmåga och kroppslig 

förmåga, såväl om begreppens innebörd som förekomst i undervisningen. Däremot kunde det 

senare under intervjuerna med hjälp av underlag och material införskaffas fördjupade svar. 

Som ett av de redskap för att kartlägga och samla in informationen användes bilden (se bilaga 

5) som visar rörelsens utveckling inom undervisningen i idrott och hälsa. Avsikten med 

bilden var att eleverna i intervjuns slutskede skulle få möjlighet att utveckla sina svar 

angående begreppen genom att sätta dem i ett sammanhang.  
 

Med bilden som hjälpmedel visar resultatet att såväl grundskoleelever som gymnasieelever 

kunde ge likartade beskrivningar gällande progressionen av rörelse genom skolåren. Eftersom 

samtliga elever var tydliga med en förklaring som syftade på en utveckling från en grundlig 

nivå i de lägre skolåldrarna till en mer avancerad nivå längre upp i årskurserna, kunde en 

utökad säkerhet utmärkas. Möjligtvis kan processen av intervjun gjort eleverna mer bekväma 

gentemot innehållet samt att bilden gav en visuell förklaring och satte begreppen i en 

förståelig kontext. Elevernas svar gällande de olika stegen kan relateras väl till 

rörelseprogressionen som diskuteras i styrdokument och kommentarmaterial, något som kan 

tyda på att eleverna uppfattat någon form av kommunikation kring innehållet. 
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Kontexten som speglar undervisningen i idrott och hälsa från årskurs 1 i grundskolan fram till 

gymnasiet kan ha fått eleverna att tänka efter kring sin egen utbildning och vad de har gått 

igenom under åren i ämnet. Tidigare upplevelser med rörelse i centrum kan därav vara det 

som eleverna försöker att återskapa i sina svar, vilket leder oss till läraren som en central 

aktör för vad som har behandlats i undervisningen (jmf. Linde 2012). Förklaringen kan även 

föra oss vidare till ett kultursociologiskt perspektiv där paralleller kan dras till begreppen 

doxa och socialt fält. Enligt begreppet doxa kan det som står nämnt i Skolverkets föreskrifter 

utgöra de dominerandes ståndpunkt, alltså det som ska anses vara det rätta. Denna ståndpunkt 

överförs sedan till det sociala fältet och dess agenter som agerar inom detta fält, i detta fall 

agerar läraren inom skolverksamheten och ämnet idrott och hälsa (jmf. Bourdieu 

1991;1992;1995). 
  
Tidigare i analysen diskuterades begreppens frånvaro i undervisningen verbalt sätt vilket gör 

det intressant huruvida läraren möjligtvis förkroppsligat begreppen i aktiviteter eller 

handlingar som eleverna istället kan ha refererat till. Ovanstående resultat kan på så vis 

förstås av att eleverna försökte efterlikna händelseförloppet i bilden, jämfört med vad lärarna 

använt sig av för ämnesinnehåll i sin undervisning genom de olika årskurserna. I denna 

bemärkelse sker då en form av underkastelse där eleverna utgår ifrån vad läraren har 

presenterat. Den styrande staten kan därigenom få samhället att följa dess föreskrifter, där 

läraren följer kurs- och ämnesplaner och där eleverna mottar detta utan ifrågasättande och 

som ett sätt att se det ”rätta” (jmf. Bourdieu 1995).  
 

8.8 Analyssammanfattning  
 
I analysavsnittet har en djupare förståelse till undersökningsresultatet diskuterats. Med valda 

teorier som analysverktyg har elevernas svar kring deras uppfattningar av allsidig 

rörelseförmåga och kroppslig förmåga analyserats, såväl i ett undervisnings- som 

bedömningssammanhang.  
 

Sammantaget med hjälp av Lindes läroplansteori kunde undersökningsresultatet relateras till 

påverkansprocessen genom de olika arenorna. På formuleringsarenan verkade kurs- och 

ämnesplaner som en styrande riktning för elevernas mottagande av ämnesspråket inom idrott 

och hälsa, varav förekomsten av allsidig rörelseförmåga och kroppslig förmåga var svåra 
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begrepp för eleverna att hantera. För att underlätta elevernas förståelse framkom därav 

lärarens arbete som en betydelsefull aktör, agerande på transformeringsarenan. Men grad av 

konkretisering och förklaring av ämnesbegrepp kan ha begränsats utifrån mekanismer inom 

styrgruppshypotesen, varav ämnets tidsramar sätter gränser. Elevernas förståelse, beskrivning 

och exemplifiering av begreppen kunde vidare förstås utifrån företeelser i undervisningen på 

realiseringsarenan, varav elevernas språk- och kulturskillnader diskuterades som 

inflytelserika aspekter för elevernas mottagande av ämnesinnehåll. Därtill framkom inverkan 

av ämnestraditioner och yttre påverkanskrafter från samhället genom idrottsrörelsen som kan 

bidragit till elevernas föreställningar kring vad ämnet bör innehålla, vad som bedöms och 

även specifikt vad begreppen allsidig rörelseförmåga och kroppslig förmåga innebär.       
 

Vidare kunde resultatet relateras till det kultursociologiska perspektivet. Utifrån Bourdieus 

begrepp doxa kan Skolverkets texter ses som en föreställning av vad som anses vara det rätta 

och som eleverna vill efterlikna. I resultatet framkom att just doxa kan kopplas till elevernas 

eget idrottsutövande på fritiden, ett socialt fält, där detta idrottsliga utövande bär på olika 

traditioner och specifika fysiska förmågor som ibland skiljer sig från vad som behandlas i 

ämnet. Denna idrottsliga doxa överförs till ytterligare ett socialt fält vilket är ämnet idrott och 

hälsa där eleverna, i deras förklaringar om vad allsidig rörelseförmåga och kroppslig förmåga 

innebär, hänvisar till den fysiska aktiviteten de utför på fritiden istället för att tala om 

förmågor inom själva ämnet idrott och hälsa.  
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9 Diskussion 
 
I detta kapitel följer en diskussion kring studiens resultat i förhållande till tidigare forskning. 

Vidare kommer pedagogiska implikationer att ges följt av en mindre diskussion kring 

resultatets koppling till den verksamhetsförlagda utbildningen.  
 

9.1 Ämnesspråkets dilemma 
 
Som inledning till undersökningen inspirerades vi av ämnesspråkets betydelse för elevernas 

uppfattning av ämneskunskap och förmåga att kommunicera sitt lärande. Vad som belyses i 

tidigare forskning är ett ämnesspråk i gällande styrdokument som ger upphov till ett 

tolkningsutrymme. Specifikt för ämnet idrott och hälsa kunde Kroon (2016) samt Redelius 

och Hay (2012) i sina studier belysa problematiken som råder kring tolkningsprocessen av 

den nuvarande läroplanen, däribland allsidig rörelseförmåga och kroppslig förmåga. Av den 

anledningen väljer lärare att använda ett annat språk än det som framgår i kurs- och 

ämnesplan i mötet med eleverna med syfte av att underlätta elevernas förståelse eller för att 

läraren inte själv lyckats skapa en förståelse för begreppen. I relation till 

undersökningsresultatet och vad som sedan gav olika tolkningar i analysen är, vad vi anser 

som, ett befintligt dilemma gällande ämnesspråket. Det som kan hända om läraren väljer att 

konkretisera svåra begrepp är att eleverna inte får höra ursprungsbegreppet och kan på så vis 

inte lära sig ämnesspråket. Detta i kontrast till om läraren inte konkretiserar, vilket kan leda 

till att eleverna istället inte förstår begreppens innebörd eller dess syfte inom skolämnet i sig. 

I analysen tilltogs dessutom en tidsaspekt i frågan med hjälp av begreppet styrgrupp. I 

planering och genomförande av undervisning kan det vara så att läraren upplever stress kring 

att hinna med ämnesinnehållet, varav tidspressen leder till att reflektion och diskussion av 

ämnesspråket hamnar i skymundan. I likhet med resultatet kan det därmed genererat att 

eleverna överraskades när begrepp så som allsidig rörelseförmåga och kroppslig förmåga 

kom på tal. 
  
Vad kan då ovanstående leda till för konsekvenser för elevernas lärande och förståelse? Som 

tidigare nämnt av Skolverket (2014) ses ämnesspråket som en förutsättning för att eleverna 

ska kunna kommunicera vad dem har lärt sig. I undersökningen hade eleverna svårigheter att 

endast utifrån begreppen förklara dess betydelse. Situationen underlättades först då underlag 

tillfördes i diskussionen, samt då eleverna hämtade exempel från egna erfarenheter i form av 
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eget idrottsutövande på fritiden. Utan att bearbeta de språkliga aspekterna i kurs- och 

ämnesplan kan det, som var fallet i intervjuerna, bli ett hinder för eleverna att kunna uttrycka 

sig om betydelsebärande begrepp. Därav kan lärandet i idrott och hälsa bli vagt förankrat hos 

eleverna, så som beskrivs av Redelius, Quennerstedt och Öhman (2015), vilket visar en 

otydlig bild av ämnets syfte och viktig ämneskunskap.  
 

9.2 Begreppsbeskrivning influerat av Physical Literacy? 
 
Elevernas beskrivningar av allsidig rörelseförmåga och kroppslig förmåga kan utifrån termen 

Physical Literacy visa en åtskillnad mellan begreppens innebörd. Som tidigare presenterats av 

Tidén (2016) kan Whiteheads definition av Physical Literacy spåras till det helhetsperspektiv 

på rörelse som framgår genom begreppen allsidig rörelseförmåga och kroppslig förmåga. 

Utifrån hur eleverna i undersökningen uttryckte sig kan liknande tankesätt ses kring rörelse, 

men där Physical Literacy fick en större liknelse till kroppslig förmåga än allsidig 

rörelseförmåga. 
  
Detta framgick bland annat när eleverna skulle beskriva vad de trodde att läraren utgick ifrån 

i sin bedömning av rörelse gällande allsidig rörelseförmåga och kroppslig förmåga. 

Grundskoleeleverna uppgav såväl sociala aspekter som rörelsekvaliteter medan 

gymnasieeleverna tilltog ett mer holistiskt synsätt i lärarens bedömningspraktik. De 

tillfrågade eleverna i grundskolan framhävde rörelse och aktivitet, det vill säga ett fokus på 

rörelse utifrån dess funktion, vilket även Tidén diskuterat. Upplevelse och betydelse kunde 

istället bekräftas av eleverna från gymnasiet som utöver rörelseutförande lyfte fram vikten av 

förståelse och teoretiska kunskaper. I resultatet blev förhållandet mellan teori och praktik, 

som uppges inom Physical Literacy, tydligare i anknytning till vad eleverna beskrev som 

kroppslig förmåga. 

 

9.3 Idrott och hälsa kontra idrottsrörelsen 
 
Ett starkt tema i elevintervjuerna var att eleverna sammankopplade frågorna och begreppens 

innebörd till eget idrottsutövande där eleverna relaterade allsidig rörelseförmåga och 

kroppslig förmåga till de förmågor och egenskaper som kan utvinnas under idrotten på 

fritiden, snarare än att koppla det till ämnet idrott och hälsa. Wiker (2017) behandlar 

relationen kring ämnet och det idrottsliga utövandet på fritiden. Där sågs idrottsutövande som 



 

  50 (68) 
 

en framgångsfaktor i ämnet där de elever som är aktiva inom idrottsrörelsen erhåller fördel i 

undervisningen. Resultatet påvisar en motsägande synvinkel där resultatet från en 

gymnasieelev pekar på att ovanstående inte alltid stämmer. Eleven i fråga menar på att 

dennes idrottsliga utövande inte går i enlighet med vad som eftersträvas i ämnet idrott och 

hälsa. Enligt elevens egen tolkning framställs motion, rörelse och vighet som betydelsefulla. 

Detta i kontrast till att denna elev istället vill utveckla sig till att bli än mer stelare och hårdare 

i kroppen för att utvinna fördel i sitt eget idrottsutövande och inte nödvändigtvis i ämnet 

idrott och hälsa. Med detta i åtanke kan med andra ord idrottsutövandet på fritiden också ses 

inneha en negativ påverkan på upplevelsen av ämnet. 
  
Fenomenet om idrottsrörelsen kontra ämnet idrott och hälsa blev sedan en del i analysen 

varav företeelsen kunde tolkas utifrån Bourdieus begrepp doxa och socialt fält. Detta 

fastställde idrottsrörelsen som ett yttre påverkande fält och en inbyggd doxa som i sin tur fått 

inverkan på skolverksamheten och elevernas uppfattning av ämnet idrott och hälsa. Länken 

mellan skolämnet idrott och hälsa och idrottsrörelsen från resultatet kan bekräftas av Londos 

(2010) som belyser inverkan från lärarens idrottserfarenheter gällande val av ämnesinnehåll 

och logik i genomförandet. Detta kan ses i koppling till vad eleverna i undersökningen 

framhävde vid precisering av begreppens innehåll. Där låg betoning på olika typer av fysiska 

förmågor och som relaterades till idrott på fritiden, vilket eventuellt kan ge en indikation på 

vad läraren valt att förmedla.  
  
Relationen mellan vardag och skola uppmärksammades även i analysen utifrån elevernas 

olika kulturella bakgrunder och erfarenheter. Elevernas tidigare erfarenheter inom 

idrottsutövande på fritiden kan därigenom fått utslag på hur eleverna upplever att begreppen 

förekommer i undervisningen och används i bedömningssammanhang. Redelius och Hay 

(2012) talar om att elever ofta syftar till aktivitetsnivå, beteende och inställning när de 

beskriver bedömningsgrunderna i ämnet. Dessa sociala egenskaper kan verka som vanligt 

förekommande inom idrottsrörelsen där en tränare skulle kunna bedöma dessa aspekter som 

värdefulla inom en viss idrott. Ett tydliggörande kan ges genom ett exempel på en 

handbollsspelare. Uppvisar handbollsspelaren ett mindre gott beteende eller inställning och 

som dessutom inte är aktiv på träningarna riskerar spelaren att hamna på bänken under match. 

Det kan ses som en förklaring till varför eleverna som är aktiva inom föreningsidrotten 

sammankopplar vad som sker i ämnet idrott och hälsa med sin egen idrott. Nedanstående 

avsnitt bygger vidare på diskussionen kring bedömning i ämnet.  
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9.4 Vad bedöms? Undersökningsresultat 
 
Enligt tidigare forskning sker bedömningar i ämnet utifrån faktorer som inte står nämnda i 

kunskapskraven (Annerstedt & Larsson 2010; Svennberg, Meckbach & Redelius 2014; 

Wilkinson, Littlefair & Barlow-Meade 2013). Som lärares bedömningsgrunder nämner 

författarna bland annat aspekter såsom närvaro och sociala förmågor. Ovanstående 

framkommer också i undersökningen där eleverna tolkade lärarens bedömning gällande 

rörelse utifrån graden av delaktighet i olika former. Undersökningsresultatet skulle kunna 

vara en påföljd av en bristande undervisning kring kunskapskravens innehåll där eleverna helt 

enkelt inte har kunskap om de aspekter eleverna ska bedömas utifrån. Resultatet kan 

sammankopplas med vad Wiker (2017) presenterar som en utmaning inom ämnet; att 

eleverna önskar en ökad tydlighet kring bedömning och betygsättning. 
  
Huruvida värdeord och progressionsord ska avvägas gentemot elevernas utföranden kan ske 

på olika vis (Svennberg, Meckbach & Redelius 2014). Bedömningsfrågorna i undersökningen 

genererade olika svar. Exempelvis gällande kunskapskravet om rörelseförmåga inom lekar, 

spel och idrotter uppgav grundskoleeleverna beteende, attityd och inställning, vilket utgör 

aspekter som skiljer sig från vad som ska bedömas enligt kunskapskraven. Däremot visar 

även resultatet i undersökningen på motsatsen. Exempelvis i diskussionen kring rörelse till 

musik kunde eleverna urskilja rörelsekvaliteter som bedömningsgrunder, vilket stämmer väl 

överens med rörelsens ändamålsenlighet som Skolverket (2014) framhäver som 

bedömningsgrund inom rörelseförmågan. Ytterligare kunde analysförmågan i likhet med 

Croston och Hills (2017) få ett bedömningsvärde i resultatet. En grundskoleelev lyfte fram 

förmågan av att kunna lösa en rörelseuppgift samt att gymnasieeleverna betonade vikten av 

förståelse inom kroppslig förmåga. Sammantaget kan resultatet indikera på likartade 

tendenser som Redelius, Quennerstedt och Öhman (2015) uppger i deras studie, där lärarens 

kommunicering av syfte och lärandemål skiljer sig åt beroende på aktivitet. Likt resultatet i 

undersökningen brister kommunikationen inom lekar och bollspel medan det tydliggörs mer 

gällande rörelseaktiviteter i form av dans.  

 

9.5 Pedagogiska implikationer  
 
Baserat på undersökningsresultatet kan slutsatser dras gällande pedagogiska implikationer. Vi 

har under vår verksamhetsförlagda utbildning observerat och provat på lärarrollen inom idrott 
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och hälsa. Det som uppmärksammades var en rådande tidspress och stress under 

undervisningen, där förtydligande och konkretisering av betydelsebärande begrepp i kurs- 

och ämnesplaner bortprioriterades. Detta väckte intresset till hur det kan ha påverkat 

elevernas förståelse och uppfattning av begreppen allsidig rörelseförmåga och kroppslig 

förmåga.   
 

Precis som resultatet framför upplever elever svårigheter vad gäller innebörden av allsidig 

rörelseförmåga och kroppslig förmåga. En viktig komponent i denna problematik är läraren 

som kan anses vara en form av nyckelperson som ska utgöra mellanhanden mellan just 

Skolverkets texter och eleverna. Som påpekats tidigare i denna undersökning är det viktigt att 

läraren behandlar samtliga arenor där text från styrdokumenten omformuleras och förtydligas 

för att sedan förmedlas till eleverna på realiseringsarenan. Undersökningen har berikat med 

kunskap om hur viktigt detta förtydligande i förmedlingen är för eleverna, vilket är 

betydelsefullt i en framtida yrkesroll som lärare. Om eleverna inte har kunskaper om vilka 

aspekter de blir bedömda utifrån vet de heller inte på vilket sätt de ska arbeta för att nå målen. 

Här missgynnas både lärare och elever. Läraren sätter sig själv i en än mer problematisk 

bedömningssituation och eleverna riskerar att bli bedömda utifrån aspekter som inte står 

skrivna i kunskapskraven. För att gynna elevernas förståelse kring begreppen i fråga kan en 

viktig egenskap hos en lärare vara att kunna anpassa sig, prova på metoder och våga 

misslyckas. I arbetet råder en ständig avvägning mellan införlivandet av ämnesspråk och 

behandlandet av ämnesinnehåll, vilket kan vara en svår balans att hitta. I processen att 

förmedla båda delarna ses därför vikten av att läraren söker olika tillvägagångssätt, detta för 

att alla elever ska få möjlighet till att nå ämnets alla kunskaper och förmågor.  
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10 Metoddiskussion 
 
Undersökningen grundar sig i en kvalitativ studie där metoden baserats på det syfte och de 

frågeställningar som ligger till grund för detta arbete. Tillvägagångsättet medför både fördelar 

och nackdelar vilka kommer att belysas i nedanstående text. 
  
Fördelarna med den valda metoden är att empirin erhölls genom semi-strukturerade 

intervjuer. Problemformuleringen i undersökningen syftade till att erhålla individers tankar 

kring samhälleliga fenomen. Detta framträder genom att studien inriktat sig på elevernas 

uppfattningar och förståelse av betydelsebärande begrepp inom idrott och hälsa. Elevernas 

tankar framkom genom de frågor som utarbetats i intervjuguiden vilka utformades med avsikt 

att möjliggöra en fri diskussion kring begreppen allsidig rörelseförmåga och kroppslig 

förmåga. Inbyggt i intervjuguiden valdes även att tillföra olika typer av underlag som 

eleverna skulle använda sig av för att fritt kunna tolka och diskutera det som undersökningen 

syftade till. En kritik kring underlaget kan vara att det kan ha styrt eleverna till vad de skulle 

vilja prata om i intervjun. Men som upplevd effekt av användningen av materialet som 

eleverna kunde utgå ifrån, var att flödet i intervjun underlättades samt att eleverna kunde 

bygga ut sina svar och få en utökad grund i vad de pratade om.    
 

Varje intervju tog omkring 12-15 minuter. Med semi-strukturerade intervjuer kunde vi få en 

tydlig struktur i vad vi ville att eleverna skulle svara på, medan det också lämnade utrymme 

för fria tolkningar hos eleverna. En påföljd av detta fria tolkningsutrymme var dock att 

eleverna ibland hade svårigheter att förhålla sig till det område som undersökningen syftar 

till. Däremot bidrog det till en möjlighet att inflika med spontana följdfrågor som kunde få 

eleverna tillbaka till ämnet.  
 

Nackdelarna kring metodvalen kan inledas med att endast intervjuer med elever från två 

skolor utfördes, vilket innebär att resultatet är begränsat till att gälla just dessa skolor. 

Ytterligare faktor som påverkar generaliserbarheten är att denna undersökning endast baseras 

på svar från åtta elever, fyra från årskurs 9 samt fyra från gymnasieskolan. Valet av antalet 

skolor samt elever gjordes utifrån tidsbegränsningen. Hade det funnits mer tid kunde fler 

skolor, fler elever och fler klasser med olika lärare intervjuats och utökat empirin. Det som 

alltså framhävs i resultatet ska inte anses vara gällande för samtliga elever runt om i Sveriges 

skolor. Dock kan resultatet belysa vad som kan vara utmärkande för ett antal elever 
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studerande idrott och hälsa på grundskolan och gymnasiet. En aspekt som också kan påverka 

studiens generaliserbarhet är att samtliga elever på respektive skola undervisades av samma 

lärare. Dessa lärare kan då ha haft en specifikt inflytande på hur eleverna uppfattat 

begreppen.  
 

Ytterligare en nackdel kring metoden kan ses i själva genomförandet av intervjuerna där 

intervjuerna utfördes var för sig. Vi åkte till varsin skola, en grundskola respektive 

gymnasieskola för att samla in empirin. Valet grundar sig främst i ett försök att 

tidseffektivisera undersökningen. Detta eftersom empiriinsamlingen fick inväntas då 

intervjuerna skulle äga rum direkt efter elevernas jullov, samt att skolorna geografiskt sett var 

placerade långt ifrån varandra. Dock skedde sammanställningen av resultatet tillsammans 

vilket gjorde att båda fick ta del av och erhålla förståelse för varandras resultat.  
 

Avslutningsvis användes ett källkritiskt förhållningssätt gentemot såväl källor, material och i 

insamlingen av empiri. Källornas information kontrollerades och under intervjuerna användes 

ett objektivt arbetssätt. Detta för att skapa ett tillförlitligt resultat.  
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11 Slutsatser 
 
Syftet med undersökningen har varit att studera elevernas förståelse av betydelsebärande 

begrepp inom skolämnet idrott och hälsa. Undersökningen har sökt svar på elevernas 

uppfattningar av allsidig rörelseförmåga i grundskolan och kroppslig förmåga i 

gymnasieskolan samt vad eleverna uppfattar att läraren värdesätter kring bedömningen av 

dessa aspekter. Genom studien har det identifierats att elever inte har en tydlig uppfattning 

om vad som avses med allsidig rörelseförmåga samt kroppslig förmåga. Det kan finnas ett 

behov av att läraren talar mer om begrepp som ingår i idrott och hälsas ämnesspråk, både för 

att eleverna ska får en djupare förståelse om vad ämnet handlar om men också för att eleverna 

själva ska kommunicera om vad som de har lärt sig. Under intervjuerna med eleverna 

framkom flera olika perspektiv på rörelse. Eleverna talade om rörelsens funktion bland annat 

genom att hänvisa till deras eget idrottsutövande och vilka fysiska krav som ingår där. Därtill 

beskrev eleverna begreppen utifrån en form av anpassning i förhållande till aktivitet. I 

relation till bedömningssammanhang talade grundskoleeleverna om rörelse för att vara aktiv 

men också utifrån rörelsekvalitet. Gymnasieleverna påpekade att rörelse ska ses tillsammans 

med upplevelse och betydelse för kropp och hälsa. Trots att eleverna hade svårigheter att tala 

om begreppen så kan en förståelse för progressionen av rörelse genom skolåren urskiljas, från 

motorisk rörelse till kroppslig förmåga. Något som inte framkommer i studien är hur eleverna 

har fått denna förståelse. Vilket språk har då använts? 
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12 Vidare forskning 
 
Av undersökningsresultatet ifrågasätts ämnesspråkets existens i undervisningen. Råder det en 

avsaknad av förtydligande kring begrepp som står skrivna i gällande styrdokument eller 

upplevs ämnesspråket som ett hinder och byts ut till andra begrepp i undervisningen? Av den 

anledningen vore det intressant för vidare forskning att utöka studiens omfattning och se om 

resultatet är likartat. Det vill säga om eleverna visar en bristande uppfattning och förståelse 

kring betydelsebärande begrepp inom idrott och hälsa, ifall fler elever, klasser och skolor 

ingår i studien. 
 

Ytterligare ett intressant resultat var elevernas sätt att relatera ämnesområdet till sitt eget 

idrottsutövande. Vad resultatet kunde bero på diskuterades i analysen som ett tecken på en 

svag avgränsning mellan skolämnet idrott och hälsa kontra idrottsrörelsen. Utifrån 

diskussionen ses möjligheter att bygga vidare på forskning inom området, det vill säga att 

studera länken mellan ämnesinnehåll och sammanhang i elevernas vardagsliv. Kanske 

används detta som en metod av läraren för att eleverna ska uppleva mening och förståelse för 

ämnesinnehållet? Det skulle sålunda också vara intressant att komplettera elevintervjuer med 

observationer från undervisningen, för att på så sätt söka svar på vad som kan ha påverkat 

elevernas förståelse av begreppen allsidig rörelseförmåga och kroppslig förmåga.  
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14 Bilagor 
 
14.1 Bilaga 1 - Intervjuguide för grundskola och gymnasieskola  
 
Intervjuguide Grundskolan 
 
Informera om: 
Innan start av intervjun vill vi informera om några punkter. För att medverka behöver vi din 
blankett för målsmans underskrift. Dina uppgifter kommer inte att spridas utan endast 
användas i vår undersökning. När vår studie är klar kommer materialet att raderas. Om du 
känner att du vill avbryta intervjun får du göra det när du vill.  
 
 
Beskrivning av vår undersökning: 
Syftet med vår undersökning är att studera grundskoleelevers och gymnasieelevers förståelse 
av betydelsebärande begrepp inom skolämnet idrott och hälsa. Undersökningen riktar fokus 
på elevernas uppfattning av allsidig rörelseförmåga i grundskolan och kroppslig förmåga i 
gymnasieskolan. Därav vill vi söka svar på hur eleverna kan beskriva begreppen och 
exemplifiera hur dess existens kommer till uttryck i undervisningen, samt vad eleverna 
uppfattar att läraren värdesätter kring bedömningen av dessa aspekter. Intervjun vi kommer 
att genomföra nu utgör därmed vårt underlag för vår undersökning.    
 
Intervju: 
I kursplanen för idrott och hälsa står det i ämnets syfte och ämnesmål att undervisningen ska 
syfta till att utveckla er allsidiga rörelseförmåga. Med undervisningen ska ni elever ges 
förutsättningar att utveckla förmågan att: ‘’Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang’’.  
 

1. Har ni pratat om begreppet allsidig rörelseförmåga i undervisningen?  
 

2. Om ja, vad pratade ni om då? 
  

3. I vilket sammanhang? (ex. bollspel, dans, friluftsliv)  
 

4. Med dina egna ord, hur skulle du beskriva begreppet allsidig rörelseförmåga?  
 
Skolverket förklarar begreppet allsidig rörelseförmåga såhär: 
  
‘’Med rörelseförmåga avses elevernas förmåga att utveckla rörelseglädje, koordination, 
kondition, styrka, rörlighet, kroppsuppfattning, mental förmåga och motivation’’.  
 

5. Utifrån beskrivningen, kan du ge något exempel på hur ni kan arbeta med allsidig 
rörelseförmåga i undervisningen?  

 
6. Hur kan du beskriva din egen allsidiga rörelseförmåga? 

 
7. Hur skulle du själv vilja utveckla din allsidiga rörelseförmåga? 
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I kunskapskraven för bedömning av allsidig rörelseförmåga framgår dessa kriterier:  
 

Betyg E Betyg C Betyg A 

Eleven kan delta i lekar, spel 
och idrotter som innefattar 
komplexa rörelser i olika 
miljöer och varierar och 
anpassar sina rörelser till 
viss del till aktiviteten och 
sammanhanget. 
 
I danser och rörelse- och 
träningsprogram till musik 
anpassar eleven till viss del 
sina rörelser till takt, rytm 
och sammanhang.  

Eleven kan delta i lekar, spel 
och idrotter som innefattar 
komplexa rörelser i olika 
miljöer och varierar och 
anpassar sina rörelser 
relativt väl till aktiviteten 
och sammanhanget. 
 
I danser och rörelse- och 
träningsprogram till musik 
anpassar eleven sina rörelser 
relativt väl till takt, rytm 
och sammanhang.  

Eleven kan delta i lekar, 
spel och idrotter som 
innefattar komplexa rörelser 
i olika miljöer och varierar 
och anpassar sina rörelser 
väl till aktiviteten och 
sammanhanget. 
 
I danser och rörelse- och 
träningsprogram till musik 
anpassar eleven sina rörelser 
väl till takt, rytm och 
sammanhang.  

 
8. Utifrån kunskapskraven ovan, vad tror du att läraren tittar på vid bedömningen av den 

allsidiga rörelseförmågan? 
 
Visa film ‘’Bedömningsstöd i idrott och hälsa’’ Skolverket 2011 avsnitt minut 3:33 - 5:23. 
 

9. Kan du beskriva på vilket sätt den allsidiga rörelseförmågan används i filmen? 
  

10. Kan du se skillnader i hur eleverna utför rörelsen i filmen?  
 

11. På vilket sätt? 
 

12. Vad tror du att läraren tittar på vid bedömningen av den allsidiga rörelseförmågan i 
filmen?  

 
13. I bilden nedan visas en utveckling av rörelse inom undervisningen i idrott och hälsa. 

Hur skulle du förklara de olika stegen?  
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Intervjuguide Gymnasieskolan 
 
Informera om: 
Innan start av intervjun vill vi informera om några punkter. För att medverka behöver vi din 
blankett för målsmans underskrift.  
Dina uppgifter kommer inte att spridas utan endast användas i vår undersökning. När vår 
studie är klar kommer materialet att raderas. Om du känner att du vill avbryta intervjun får du 
göra det när du vill.  
 
 
Beskrivning av vår undersökning: 
Syftet med vår undersökning är att studera grundskoleelevers och gymnasieelevers förståelse 
av betydelsebärande begrepp inom skolämnet idrott och hälsa. Undersökningen riktar fokus 
på elevernas uppfattning av allsidig rörelseförmåga i grundskolan och kroppslig förmåga i 
gymnasieskolan. Därav vill vi söka svar på hur eleverna kan beskriva begreppen och 
exemplifiera hur dess existens kommer till uttryck i undervisningen, samt vad eleverna 
uppfattar att läraren värdesätter kring bedömningen av dessa aspekter. Intervjun vi kommer 
att genomföra nu utgör därmed vårt underlag för vår undersökning.  
 
Intervju: 
I kursplanen för idrott och hälsa på gymnasiet står det i ämnets syfte och ämnesmål att 
undervisningen ska syfta till att utveckla den “kroppsliga förmåga samt förmåga att planera, 
genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter som allsidigt främjar den kroppsliga 
förmågan”.  
 

1. Har ni pratat om begreppet kroppslig förmåga i undervisningen?  
 

2. Om ja, vad pratade ni om då? 
 

3. I vilket sammanhang? (ex. bollspel, dans, friluftsliv) 
 

4. Med dina egna ord, hur skulle du beskriva begreppet kroppslig förmåga?  
 
Skolverket förklarar begreppet kroppslig förmåga såhär: 
’’Med kroppslig förmåga avses elevens förmåga att bedöma, anpassa och utföra 
rörelseaktiviteter som bibehåller, alternativt utvecklar den fysiska förmågan’’.  
 

5. Utifrån beskrivningen, kan du ge något exempel på hur ni kan arbeta med kroppslig 
förmåga i undervisningen? 

 
6. Hur kan du beskriva din egen kroppsliga förmåga?  

 
7. Hur skulle du själv vilja utveckla din kroppsliga förmåga? 
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I kunskapskraven för bedömning av kroppslig förmåga framgår dessa kriterier:  
 

Betyg E Betyg C Betyg A 

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.  

Eleven kan med säkerhet 
och 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 
förklaringar med koppling 
till relevanta teorier.  

Eleven kan med säkerhet 
goda rörelsekvaliteter 
genomföra en bredd av 
aktiviteter, även av komplex 
karaktär, som utvecklar den 
kroppsliga förmågan. I 
samband med det kan eleven 
utförligt och nyanserat 
aktiviteternas och livsstilens 
betydelse för den kroppsliga 
förmågan och hälsan. 
Beskrivningen innehåller 
förklaringar med koppling 
till relevanta teorier.  

 
8. Utifrån kunskapskraven ovan, vad tror du att läraren tittar på vid bedömningen av den 

kroppsliga förmågan? 
 
Visa film ‘’Bedömningsstöd i idrott och hälsa’’ Skolverket 2011 avsnitt minut 3:33 - 5:23 
 

9. Kan du beskriva på vilket sätt den kroppsliga förmågan används i filmen? 
 

10. Kan du se skillnader i hur eleverna utför rörelsen i filmen? 
 

11. På vilket sätt? 
  

12. Vad tror du att läraren tittar på vid bedömningen av den kroppsliga förmågan filmen? 
 

13. Bilden nedan visas en utveckling av rörelse inom undervisningen i idrott och hälsa. 
Hur skulle du förklara de olika stegen?  
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14.2 Bilaga 2 - Transkriberingsmodell 
 

Transkriberingsmodell – undersökningsresultat 

1.      Elevernas uppfattning av begreppet allsidig rörelseförmåga/kroppslig förmåga 

x Har ni pratat om begreppet i undervisningen? 
x Om ja, vad pratade ni om då? 
x  I vilket sammanhang? (ex. bollspel, dans, friluftsliv) 

2.      Elevernas beskrivning och exemplifiering av begreppet allsidig 
rörelseförmåga/kroppslig förmåga 

x Med dina egna ord, hur skulle du beskriva begreppet? 
x Utifrån beskrivningen, kan du ge något exempel på hur ni kan arbeta med begreppet i 

undervisningen? 
x Hur kan du beskriva din egen allsidiga rörelseförmåga/kroppsliga förmåga?  
x  Hur skulle du själv vilja utveckla din allsidiga rörelseförmåga/kroppsliga förmåga? 
x  Kan du beskriva på vilket sätt begreppet används i filmen? 
x  Kan du se skillnader i hur eleverna utför rörelserna i filmen? 
x På vilket sätt? 

3.      Elevernas syn på bedömning gällande aspekter inom begreppet allsidig 
rörelseförmåga/kroppslig förmåga 

x Utifrån kunskapskraven, vad tror du att läraren tittar på vid bedömning av 
begreppet? 

x Vad tror du att läraren tittar på vid bedömning av begreppet i filmen? 

4.      Allsidig rörelseförmåga och kroppslig förmåga i ett sammanhang  

x I bilden visas en utveckling av rörelse inom undervisningen i idrott och hälsa. Hur 
skulle du förklara de olika stegen? 

x Motoriska grundformer: 
x Sammansatta grundformer: 
x Komplexa rörelser och allsidig rörelseförmåga: 
x Kroppslig förmåga:   
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14.3 Bilaga 3 - Informationsbrev 
 
Hejsan! 

Som blivande ämneslärare har vi nu påbörjat vårt examensarbete inom Idrott och hälsa där vi 
vill undersöka elevernas förståelse av ’’allsidig rörelseförmåga’’ och ’’kroppslig förmåga’’. 
Undersökningen riktar fokus på huruvida eleverna kan beskriva begreppen och exemplifiera 
dess existens i undervisningen. Därtill vill vi veta vad eleverna uppfattar att läraren 
värdesätter kring bedömningen av dessa aspekter. Undersökningen utgör en studie där 
allsidig rörelseförmåga studeras inom grundskolan medan kroppslig förmåga studeras inom 
gymnasieskolan. För att söka svar på detta skulle vi vilja genomföra intervjuer med fyra 
elever från respektive skolform, elever i årskurs 9 och elever som läser idrott och hälsa 1. 
  
Eftersom vi kommer att transkribera materialet frågar vi om tillåtelse att spela in intervjuerna 
som ljudfil, däremot kommer elevernas personuppgifter inte att avslöjas på något sätt i vår 
undersökning. Materialet kommer inte att spridas utan endast att användas i vårt arbete och 
efter att examensarbetet publicerats kommer materialet att raderas. Vid behov av målsmans 
underskrift önskar vi att eleverna medför undertecknat godkännande till intervjutillfället. 
 
Tanken är att vi ska starta vår materialinsamling direkt efter jul, och vi har två förslag till 
intervjudagar: 
 
Tisdag 9/1 eller Onsdag 10/1. 
 
På förhand skulle vi vilja att ni frågar fyra elever om det finns intresse för att ställa upp på 
intervjun och meddela oss detta snarast. 
  
Om det finns frågor gällande vår kurs kring examensarbetet kan ni kontakta år kursansvarige 
Kalle Jonasson vid Linnéuniversitetet: kalle.jonasson@lnu.se 
  
   
  
Med vänliga hälsningar: Moa Jonsson & Linn Nilsson  
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14.4 Bilaga 4 - Blankett 
 

Blankett om målsmans godkännande 
 
Som blivande ämneslärare har vi påbörjat vårt examensarbete inom Idrott och hälsa där vi vill 
undersöka elevernas förståelse av ’’allsidig rörelseförmåga’’ och ’’kroppslig förmåga’’. 
Undersökningen riktar fokus på huruvida eleverna kan beskriva begreppen och exemplifiera 
dess existens i undervisningen. Därtill vill vi veta vad eleverna uppfattar att läraren 
värdesätter kring bedömningen av dessa aspekter. Undersökningen utgör en studie där 
allsidig rörelseförmåga studeras inom grundskolan medan kroppslig förmåga studeras inom 
gymnasieskolan. För att söka svar på detta skulle vi vilja genomföra intervjuer med elever 
från respektive skolform, elever i årskurs 9 och elever som läser idrott och hälsa 1. 
  
Eftersom vi kommer att transkribera materialet frågar vi om tillåtelse att spela in intervjuerna 
som ljudfil, däremot kommer elevernas personuppgifter inte att avslöjas på något sätt i vår 
undersökning. Materialet kommer inte att spridas utan endast att användas i vårt arbete och 
efter att examensarbetet publicerats kommer materialet att raderas. 
  
Nedan finns plats för underskrift där undertecknad blankett innebär ett godkännande av 
elevens medverkan i vår studie. Vi önskar att ifylld blankett medtas till intervjutillfället. 
  
  
Om det finns frågor gällande vår kurs kring examensarbetet kan ni kontakta vår 
kursansvarige Kalle Jonasson vid Linnéuniversitetet: kalle.jonasson@lnu.se 
  
   
Med vänliga hälsningar: Moa Jonsson & Linn Nilsson 
  
  
  
  
_________________________________                   _______________________________ 
                         
Elevens underskrift    Målsmans underskrift 
  
  
____________________________ 
 
Ort och datum 
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14.5 Bilaga 5 – Figur 1 

 
Fig. 1 Bild som visar progressionen av rörelse från årskurs 1 till gymnasiet. 

(Jonsson & Nilsson 2018) 

 


