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Abstrakt 

 

Idrottsämnet har gått från att vara enbart ett praktiskt ämne till ett kunskapsämne med 

teoretiska inslag. Forskning visar dock att gamla traditioner lever kvar. Den här studien 

undersöker hur lärare och elever i årskurs 9 uppfattar och tolkar undervisning samt 

bedömning utifrån kunskapskravet “Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att 

samtala om egna upplevelser” i ämnet idrott och hälsa (Skolverket 2011a). Empirin samlades 

in genom semistrukturerade intervjuer med lärarna och genom fokusgrupper med eleverna 

utifrån en kvalitativ ansats. Därefter analyserades intervjuerna utifrån två teorier: (1) 

läroplansteorin utifrån Lindes (2012) tre arenor och (2) ramfaktorsteorin, även den utifrån 

Linde (2012). Resultatet visade att lärarna tolkade kunskapskravets innebörd på liknande sätt 

men att arbetsmetoderna skiljde sig åt. Majoriteten av lärarna arbetade med kunskapskravet 

både muntligt och skriftligt.  Resultatet visade också att elevernas uppfattningar om 

kunskapskravet skiljde sig åt jämfört med lärarnas då det i två av elevgrupperna framkom att 

eleverna uppfattade undervisningen utifrån kunskapskravet som enbart genom skriftliga 

uppgifter. Slutsatsen som studien kom fram till var att lärarna var införstådda med vad 

kunskapskravet innebär men att det i vissa fall skiljde sig från elevernas uppfattningar.  

 

 

Nyckelord: Idrott och hälsa, kunskapskrav, läroplansteori, samtala om, utvärdera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 3 

Innehållsförteckning	  
1.	   Inledning	  och	  bakgrund	   6	  

2.	   Syfte	  och	  frågeställningar	   9	  

3.	   Tidigare	  forskning	   10	  
3.1.	  Undervisningen	  i	  ämnet	  idrott	  och	  hälsa	   10	  

3.2	  Betyg	  och	  bedömning	  i	  ämnet	  idrott	  och	  hälsa	   11	  
3.3.	  Elevers	  syn	  på	  undervisning	  och	  bedömning	  i	  ämnet	   13	  

3.3.1.	  Elevers	  uppfattningar	  av	  undervisningen	  i	  idrott	  och	  hälsa	   13	  
3.4.	  Sammanfattning	  av	  tidigare	  forskning	   16	  

4.	   Teori	   17	  
4.1.	  Läroplansteori	   17	  

4.1.1.	  Formuleringsarenan	   18	  
4.1.2.	  Transformeringsarenan	   18	  
4.1.3.	  Realiseringsarenan	   19	  

4.2.	  Ramfaktorsteorin	  och	  ramfaktorerna	   19	  
4.3.	  Tillämpning	  av	  teori	   20	  

5.	   Metod	   21	  
5.1.	  Val	  av	  undersökningsmetod	   21	  
5.2.	  Urval,	  avgränsningar	  och	  undersökningspersoner	   22	  
5.3.	  Datainsamlingsmetod:	  intervjuer	   22	  
5.4.	  Genomförande	   23	  
5.6.	  Studiens	  tillförlitlighet	   24	  
5.7.	  Etiska	  övervägande	   24	  

6.	   Resultat	   26	  
6.1.	  Lärarnas	  tolkningar	  av	  kunskapskravet	   26	  
6.2.	  Elevernas	  muntliga	  prestationer	  i	  undervisningen	   27	  
6.3.	  Elevernas	  skriftliga	  prestationer	  i	  undervisningen	   29	  
6.4.	  Fokus	  på	  de	  praktiska	  delarna	  enligt	  lärarna	   30	  
6.5.	  Elevers	  uppfattningar	  av	  undervisning	  och	  bedömning	  utifrån	  kunskapskravet	   32	  

6.5.1.	  Elevernas	  uppfattning	  av	  undervisningen	  utifrån	  kunskapskravet	   32	  
6.5.2.	  Elevernas	  uppfattning	  av	  när	  bedömningen	  sker	  utifrån	  kunskapskravet	   33	  
6.5.3.	  Elevernas	  tolkning	  av	  vad	  som	  värdesätts	  vid	  bedömning	  och	  betygsättning	   34	  

6.6.	  Sammanfattning	   35	  

7.	  Analys	   36	  
7.1.	  Formulerings-‐	  och	  transformeringsarenan:	  lärarnas	  tolkningar	  av	  vad	  det	  innebär	  att	  
utvärdera	  och	  samtala	  om	  i	  ämnet	  idrott	  och	  hälsa	   36	  
7.2.	  Realiseringsarenan:	  Elevernas	  uppfattningar	  av	  undervisning	  och	  bedömning	  i	  jämförelse	  
till	  lärarnas	  utsagor	   39	  

8.	  Diskussion	   42	  
8.1.	  Resultatdiskussion	   42	  

8.1.1.	  Lärares	  tolkning,	  planering	  och	  undervisning	  av	  kunskapskravet	   42	  
8.1.2.	  Lärarnas	  bedömning	  av	  kunskapskravet	   44	  
8.1.3.	  Elevers	  uppfattning	  av	  undervisning	  samt	  bedömning	  utifrån	  kunskapskravet	   45	  
8.1.4.	  Slutsatser	   46	  

8.2.	  Metoddiskussion	   47	  
8.2.2.	  Vidare	  forskning	   48	  

9.	  Sammanfattning	   50	  



  
 

 4 

10.	  Referenser	   51	  

11.	  Bilagor	   55	  
Bilaga	  A	  -‐	  Intervjufrågor	  lärare	   55	  
Bilaga	  B	  –	  Intervjufrågor	  elever	   57	  
Bilaga	  C	  –	  Meddelande	  till	  lärare	   59	  
Bilaga	  D	  –	  Medgivandeblankett	   60	  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 5 

Förord 

 

Först och främst vill vi tacka samtliga lärare och elever som gjort denna studie möjlig genom 

alla intervjuer. Vi vill även tacka vår handledare Göran Gerdin som försett oss med värdefull 

hjälp under studiens gång. Slutligen skulle vi vilja rikta ett tack till samtliga opponenter och 

examinator som hjälpt oss slutföra den här resan.  

 

      

    Växjö den 20e januari 2020 
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1. Inledning och bakgrund 
  

Ämnet idrott och hälsa har under årens gång ändrat fokus från enbart praktiska moment till ett 

integrerat ämne med såväl praktiska som teoretiska färdigheter. Länge var syftet att träna 

eleverna genom olika idrotter och träningsformer men med de nya läroplanerna har fokus 

flyttats från endast aktivering till att även förse eleverna med kunskaper om kropp, idrott och 

hälsa. Samtidigt som fokus på de teoretiska kunskaperna gavs mer utrymme och hälsa blev en 

viktig del av ämnet skapades en större frihet i att tolka kunskapskraven i läro- och 

kursplanerna. Det ledde i sin tur till högre krav på lärare att finna vägar för lärande åt eleverna 

(Linde 2012). 

  

Trots att fokus har flyttats till att skapa mer utrymme för teori i ämnet idrott och hälsa visar 

forskning att lärare tenderar att arbeta främst med de praktiska delarna utan att fokusera på ett 

specifikt lärande. Det är något som även vi utifrån egna erfarenheter har upplevt under våra 

skolår. Enligt en rapport från Skolinspektionen (2018) består idrott- och hälsa-undervisningen 

till stor del av bollspel och lekar medan hälsa och livsstil ges mindre utrymme. När lärare 

undervisar om hälsa och livsstil görs det dessutom sällan integrerat i de praktiska delarna. Det 

är något som Larsson (2016) bland annat sett. Lärare tenderar att koppla idrott till de praktiska 

delarna samt hälsa till de teoretiska delarna vilket skapar ett ämne med två delar istället för en 

helhet. Granskningen från Skolinspektionen visar även att eleverna sällan ges möjlighet att 

reflektera och samtala kring sitt lärande och sina prestationer på grund av att fysisk aktivitet 

har störst fokus i läroplanen (Skolinspektionen 2018). Det medför att samtal och reflektioner 

bortprioriteras eftersom både lärare och elever uppfattar undervisningen som att eleverna ska 

vara i ständig rörelse (Skolinspektionen 2018; Ekberg 2016).  

 

I Skolverkets (2011a) kursplan för idrott och hälsa framgår “hälsa och livsstil” som en tydlig 

och central del av undervisningen i ämnet. Det innebär att ämnet idrott och hälsa, som de 

andra ämnena i skolan, ska vara ett kunskapsämne som värnar om elevers psykiska, fysiska 

samt mentala hälsa för en livslång lust att lära. Tyvärr ser det inte alltid ut så. 

Hälsoperspektivet är nämligen något som verkar vara svårt att få in i praktiken eftersom 

traditioner från tidigare kurs- och läroplaner lever kvar. Enligt diverse undersökningar, från 

bland annat Skolinspektionen (2018), bedrivs undervisningen av hälsa främst genom 

tankesättet att “fysisk aktivitet leder till en god hälsa”. Det leder till att olika typer av rörelser 
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som bollspel, styrke- och konditionsträning tar upp den största tiden av undervisningen i 

ämnet. Lärare och elever menar att hälsa och teori är något som finns med i planeringar men 

som sällan genomförs i praktiken.  

 

Varför lärare väljer att arbeta mer eller mindre med olika områden skulle kunna bero på de 

reformer av grund- och gymnasieskolan som gjorts från och med 1994 års läroplaner. 

Reformerna har nämligen gett en stor lokal frihet och läroplanerna från 2011 har gett lärarna 

friheten att tolka kunskapskraven själva inför sin undervisning. Denna frihet är för många 

positiv men har bland annat lett till större krav på såväl lärare som skolledare för att tolka, 

konkretisera och realisera kunskapskrav till undervisningen samt finna vägar för att eleverna 

ska lära sig (Linde 2012). Skolinspektionens (2018) granskning visar att trots riktlinjer från 

styrdokument är kunskapskraven och målen svårtydda samt för breda att tolka enligt flera 

lärare. Det leder i sin tur till diverse konsekvenser för eleverna som exempelvis att de inte vet 

vad de ska lära sig.  

 

I ämnet idrott och hälsa skulle teori kunna integreras med de praktiska momenten genom att 

reflektera och samtala över vad som sker i diverse rörelser. Det skapar möjligheter för en 

djupare förståelse över hur kroppen fungerar fysiologiskt och/eller hur kroppen kan anpassas 

och se hur det påverkar en rörelse (Larsson 2016). Ett sådant synsätt återfinns i läro- och 

kursplanerna i form av kunskapssynen om de fyra F:n: fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet (Skolverket 2011a). Denna kunskapssyn innebär att eleverna får möjlighet till att 

skapa en djupare förståelse eftersom de får inhämta fakta kring ett ämne för att sedan utföra 

det i praktiken. Därefter sker en analys och reflektion för att skapa en bredare bild över hur 

exempelvis en rörelse fungerar. Eleverna får således se en rörelse utifrån flera perspektiv och 

kan lära sig i, om och genom någonting (Skolverket 2011b; Nyberg & Larsson 2016). Syftet 

med undervisningen bör inte fokusera på vad eleverna ska lära sig, i form av specifika 

aktiviteter, utan hur de får möjlighet att utveckla sina förmågor i olika innehåll av 

undervisningen (Larsson 2016).  

 

I kursplanen för idrott och hälsa, årskurs 7-9, ingår ett kunskapskrav där: “Eleven kan även 

utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser” (Skolverket 2011a) vilket 

innebär att reflektion och samtal inte ska bortprioriteras. Sådan undervisning skulle kunna 

karaktäriseras av skriftliga planeringar, träningsdokumentation samt diverse muntliga och 

skriftliga uppgifter (Skolverket 2011b). Genom att studera hur lärare arbetar med teori i ämnet 
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idrott och hälsa vill vi vidga perspektivet över vad det innebär att arbeta med samtal och 

utvärdering i undervisningen samt hur en sådan bedömning skulle kunna se ut. Studien 

kommer också att undersöka hur eleverna uppfattar undervisning och bedömning av det 

aktuella kunskapskravet.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 9 

2. Syfte och frågeställningar 

Huvudsyftet med uppsatsen är att studera hur verksamma lärare i ämnet idrott och hälsa för 

årskurs 9 tolkar, planerar och bedriver sin undervisning samt bedömer sina elever utifrån 

kunskapskravet “Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna 

upplevelser”. Ett vidare syfte med uppsatsen är att undersöka hur elever upplever 

undervisning och bedömning utifrån kunskapskravet vilket kommer ske genom intervjuer av 

såväl lärare som elever. Frågeställningarna blir således:  

• Hur tolkar, planerar och bedriver lärare sin undervisning utifrån kunskapskravet 

“Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser” 

• Hur ser bedömningen av det kunskapskravet ut?  

• Hur upplever elever undervisning och bedömning utifrån kunskapskravet? 
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3. Tidigare forskning  

I det här avsnittet kommer bakgrund och tidigare forskning kring lärares undervisning och 

bedömning av teoretiska delar i ämnet idrott och hälsa presenteras. Avsnittet kommer även 

presentera hur undervisning och bedömning bedrivs generellt i ämnet. Det görs främst 

eftersom det finns relativt lite forskning kring det aktuella kunskapskravet vad gäller att 

samtala om och utvärdera i ämnet. Avsnittet kommer även att redovisa tidigare forskning som 

belyser elevers tolkningar av ämnet idrott och hälsa i sin helhet samt hur de ser på teori och 

hälsokunskaper. Det görs både utifrån hur de uppfattar undervisningen men även hur de 

uppfattar bedömningen.  

  

3.1. Undervisningen i ämnet idrott och hälsa 
 

Ekberg (2016) visar i sin artikel att störst fokus i idrottsundervisningen är de praktiska 

momenten samt att de teoretiska delarna nästan utelämnas helt. Om de teoretiska delarna 

ingår i undervisningen sker det främst i form av att eleverna får visa sina kunskaper inom 

hälsa där de får möjlighet att reflektera och diskutera antingen muntligt eller skriftligt. När 

eleverna får arbeta utifrån den här undervisningsformen skapas en möjlighet att nå en hög 

grad av förståelse. Det är något som Ekberg (2009) förklarar i en annan studie där han menar 

att hög grad av förståelse präglas av lektionsinnehåll som ger eleverna möjlighet att reflektera, 

samtala och skriva för att få en djupare förståelse. Låg grad av förståelse präglas däremot av 

en undervisning som inte ger eleverna möjlighet att reflektera och samtala utan istället 

fokuserar undervisningen på att enbart aktivera eleverna. Det innebär att eleverna fokuseras 

på att träna praktiska färdigheter som att till exempel reproducera specifika rörelsemönster 

som läraren anser är korrekta genom olika aktiviteter. Ekbergs studie visar att under de 

lektioner han observerade var det lektioner som präglas av låg grad av förståelse som var mest 

framträdande. Fokus låg på att eleverna skulle vara aktiva och träna färdigheter och eleverna 

fick sällan tid för att samtala och reflektera. Om fokus ligger på att aktivera eleverna snarare 

än att bilda dem riskerar ämnets lärande att försvinna. Det är därför viktigt att idrottsämnet 

inte bara fokuserar på att aktivera utan även bilda.  

 

Mycket forskning visar på att idrottsämnet ska vara ett ämne där eleverna får bildas genom 

bland annat aktivering. Dyson (2014) poängterar i en artikel att lärare behöver se eleverna 

utifrån ett större perspektiv som även behandlar att eleverna får utveckla sin kognitiva och 
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sociala förmåga eftersom idrottsämnet är mer än bara fysisk aktivitet. Det är något som 

Mckenzie, Matthew, Symonds, Fink och Tapps (2017) håller med om. Författarna menar att 

lärare i idrott och hälsa måste ta sig tid till att låta eleverna, efter att de har utfört aktiviteter, 

reflektera och diskutera vad de har gjort samt varför de har gjort något på ett visst sätt. Om 

det inte görs är risken att aktiviteterna enbart ses som lek samt att lärandet inte når sin fulla 

potential. 

 

Ett annat sätt att skapa en hög grad av förståelse i undervisningen genom samtal och 

reflektion är att arbeta med ett språk i ämnet som möjliggör systematiska samtal om 

undervisning. Det är något som kan ges genom skolan och lärarens erfarenheter men som är 

väldigt sällsynt i ämnet idag (Schenker 2011). En viktig poäng i det här är dock att samtal 

sker i samtliga klassrum men det innebär inte att all typ av samtal främjar elevernas lärande. 

Om undervisningen karaktäriseras av en så kallad envägskommunikation skapas ett 

monologiskt klassrum. Motsatsen till det monologiska klassrummet är det så kallade 

dialogiska klassrummet som innebär att samspel med varandra skapar sociala interaktiva 

inlärningsmönster. I ett sådant klassrum skapas möjligheter för att vara aktiv och social, förstå 

och respektera mötet mellan “jag och den andre” samt låta allas röster bli hörda genom olika 

samtal och skriftliga uppgifter. Lärarens uppgift blir således att uppmuntra eleverna till 

diskussion genom öppna frågor och positiv respons av det de säger men även att följa upp 

elevernas svar för att fördjupa diskussionen ytterligare. Samspelet sker alltså inte bara mellan 

samtal och skrivande utan även mellan lärare och elever samt eleverna emellan (Dysthe 

1996).  

 

I förhållande till den aktuella studien kan det då bli intressant att undersöka hur lärare i idrott 

och hälsa arbetar med att låta eleverna samtala och utvärdera aktiviteter. Det blir även 

intressant att se om det sker integrerat i den praktiska undervisningen eller separerat i ett så 

kallat traditionellt klassrum. En annan aspekt som studien kommer att undersöka är om 

eleverna överhuvudtaget ges möjlighet att få en djupare förståelse i ämnet och på vilket sätt 

de i sådana fall får det.  

  

3.2 Betyg och bedömning i ämnet idrott och hälsa 

När det kommer till bedömningen i idrott och hälsa visar forskning att det främst är de 

praktiska färdigheterna som examineras (Vallberg Roth, Gunnemyr, Londos & Lundahl 

2016). Lärare anser nämligen att vissa förmågor endast kan examineras praktiskt medan andra 
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förmågor, som rör hälsa till exempel, enbart kan examineras genom teoretiska uppgifter. 

Lärare tenderar att arbeta på olika sätt vid bedömningen. Forskning visar att många lärare ofta 

examinerar de teoretiska delarna genom att bedöma eleverna kontinuerligt under årets gång 

medan andra arbetar med att enbart ha ett fåtal test av de teoretiska delarna (Seger 2016). Att 

arbeta kontinuerligt och formativ har dock visat sig ge större möjligheter för lärande då både 

syfte och bedömning förtydligas. Lärarna får dessutom en tydligare bild över vilken nivå 

eleverna befinner sig på samt hur nästkommande lektioner bör eller kan se ut för att eleverna 

ska nå nästa nivå i sin utveckling (Chng & Lund 2018). 

 

Vad gäller hälsobegreppet och examination av de teoretiska delarna i ämnet råder det olika 

meningar kring men generellt för samtliga lärare i ämnet har forskning visat att 

hälsobegreppet uppfattas som diffust och svårtolkat (Thedin Jakobsson 2007; Thedin 

Jakobsson 2004). Kopplat till denna studies aktuella kunskapskrav drabbar det 

undervisningen om lärare inte är säkra på vad det är de ska lära ut eller bedöma eleverna i vad 

gäller samtal och utvärdering. Boote (2006) menar dock att lärare måste ha frihet att kunna 

välja vad som ska läras ut eftersom läraren själv behöver ha kunskap och möjlighet att faktiskt 

lära ut det. Har läraren inte tillräcklig kunskap i exempelvis hälsokunskaper, utvärdering eller 

samtal riskerar ämnets undervisning att få ett riktat fokus på fysisk aktivitet istället och vad 

som ska bedömas eller inte blir viktigt för läraren att bedöma.   

 

När det kommer till vad lärare faktiskt bedömer i undervisningen visar forskning att lärare 

ibland värdesätter förmågor som inte är betygsgrundande utifrån styrdokumenten. Shawna 

Young (2011) undersöker det här och i studien undersöks amerikanska idrottslärares 

värderingar när det gäller betygsättning samt vad de grundar betygen på. Studien 

genomfördes genom en enkätundersökning på 335 skolor i USA som visade att mer än hälften 

av lärarna framförallt grundar sina betyg på elevernas närvaro, delaktighet och om de är 

ombytta. Vid de tillfällen där elevernas praktiska kunskaper bedöms är det framförallt deras 

utveckling som bedöms och inte deras faktiska kunskap. Däremot visar en svensk studie att 

idrottslärare idag tycks betygsätta elevernas kunskaper utifrån kunskapskraven i högre 

utsträckning än tidigare men resultatet visar också att lärare väger in elevernas motivation för 

de högre betygen (Svennberg, Meckbach & Redelius 2018).  

 

Forskning visar att alla lärare inte arbetar med de teoretiska delarna. Det är något som 

påverkar såväl undervisningen som elevernas betyg (Skolinspektionen 2018). Om läraren inte 
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är helt införstådd med vad som ska bedömas, eftersom det inte finns med i undervisningen, så 

vet inte eleverna heller vad som bedöms. Forskning visar nämligen att flera lärare sätter betyg 

utefter sin magkänsla eftersom de har svårt att formulera vilka exakta kriterier de utgår från 

vid betygssättning (Svennberg, Meckbach & Redelius 2014). Ett tydligare samarbete bör 

därför finnas mellan lärare och elever för vad som gäller betyg och bedömning för att 

eleverna ska bli mer förstådda på vad de blir bedömda på. De bör även få möjlighet att förstå 

att ämnet idrott och hälsa innefattar en teoretisk del och en praktisk del men endast ett betyg 

(Wiker 2017).  

 

Kopplat till studiens frågeställningar kring hur lärare bedömer eleverna och hur eleverna 

uppfattar bedömningen utifrån det aktuella kunskapskravet kan tidigare forskning kring betyg 

och bedömning i idrott och hälsa allmänt bidra till en bredare diskussion i den här studien. 

Det kan bli intressant att undersöka om lärarna bedömer eleverna på andra kriterier än de som 

står i kunskapskravet även när det kommer till det aktuella kunskapskravet.  

 

 

3.3. Elevers syn på undervisning och bedömning i ämnet  

Elevers syn på undervisning och bedömning kan se olika ut. I följande avsnitt kommer 

tidigare forskning kring elevers uppfattningar om undervisning och bedömning i idrott och 

hälsa att redovisas. Eftersom det inte finns särskilt mycket forskning kring det aktuella 

kunskapskravet kommer en mer generell bild av elevernas uppfattningar om idrott och hälsa 

att presenteras.   

  

3.3.1. Elevers uppfattningar av undervisningen i idrott och hälsa  

Idrott och hälsa är idag ett kunskapsämne där eleverna ska få möjlighet att förvärva kunskap. 

Kursplanerna innehåller olika målformuleringar som beskriver vilka förmågor eleverna 

förväntas uppnå med undervisningen. En amerikansk studie undersöker elevers uppfattningar 

av vad de förväntas uppnå i ämnet idrott och hälsa. Resultatet i studien visar att eleverna 

framförallt uppfattar syftet med undervisningen att de ska vara aktiva och vara i god form 

samt att de ska ha roligt på lektionerna (Zhu 2013). Ett annat intressant resultat i studien är att 

nästan hälften av eleverna angav att teoretiska kunskaper om hälsa var minst viktigt i ämnet. 

Resultatet i studien visar också att elevernas uppfattningar och förväntningar på vad de ska 

lära sig i ämnet varierar från individ till individ samt att uppfattningarna inte alltid stämmer 

överens med vad som står i styrdokumenten. Zhu (2013) förklarar att skillnaderna i elevernas 
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olika uppfattningar kan bero på olika ramfaktorer som till exempel elevernas tidigare 

erfarenheter av ämnet, skolans kultur, läraren och elevernas idrottsliga bakgrund. Eftersom 

elevernas uppfattningar kan skilja sig så mycket blir lärarens formulering av syfte och mål 

oerhört viktigt så att lärarens tanke kring undervisningen även återspeglas i elevernas tanke 

kring undervisningen.  

 

Vad gäller formulering av syfte och mål har Redelius, Quennerstedt och Öhman (2015) utfört 

en studie där författarna intervjuar tre lärare och cirka 150 elever i årskurs 9 om hur syfte och 

mål med undervisningen i idrott och hälsa presenteras. Resultatet i studien visar att eleverna 

har svårt att förstå vad de ska lära sig i ämnet generellt. Författarna urskiljer tre olika 

kategorier när det kommer till hur och om syfte samt mål presenteras. I den första kategorin är 

både lärare och elever osäkra på vad lärandet i undervisningen är. I den andra kategorin har 

läraren ett tydligt syfte och lärande med undervisningen men det förmedlas inte till eleverna 

vilket leder till att eleverna kan ha svårt att veta vad de ska lära sig. I den sista kategorin har 

läraren tydligt formulerat syfte och mål med undervisningen och där det även har 

kommunicerats till eleverna. Det innebär att chanserna för att eleverna blir medvetna om vad 

de lär sig i undervisningen ökar.  

 

En anledning till varför ämnets syfte och mål inte förmedlas till eleverna skulle kunna bero på 

bristen av tillräcklig kunskap, till exempel hälsokunskap, hos lärarna eftersom ämnet sedan 

2011 blivit mer teoretiserat (Thedin Jakobsson 2007). Det innebär i sin tur att eleverna inte 

bara ska aktiveras i ämnet utan får en djupare förståelse i, om och genom idrott och hälsa. Det 

är något som även Lundvall och Brun Sundblad (2017) uppmärksammar i ett 

forskningsprojekt där elevperspektiv låg i fokus vad gäller elevers uppfattningar kring 

möjlighet att träna och utvecklas i ämnet. Hur elever i årskurs 6 och 9 såg på utveckling av 

rörelseförmåga samt kunskap om hälsa i form av teoretisk kunskap var grunden för projektet 

som omfattade två studier från 2001 och 2016. En tydlig skillnad som studien visar är att 

eleverna efter den senaste läro- och kursplanen upplever att lektioner som behandlar teorier 

om kost, skador, hjärt- och lungräddning samt fitnessträning har blivit en större del av 

undervisningen (Lundvall & Brun Sundblad 2017). Kopplat till studiens frågeställningar blir 

den tidigare forskningen relevant då den kan bidra till en djupare diskussion om hur eleverna i 

studien uppfattar lärandet i förhållande till kunskapskravet.  
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3.3.2. Elevers uppfattningar av bedömning i idrott och hälsa 

När det kommer till elevernas uppfattning av bedömning i idrott och hälsa kan det se olika ut. 

Oavsett hur motiverade eleverna är eller inte så verkar samtliga elever uppfatta att betygen 

främst syns i de praktiska kunskaperna där det som väger tyngst vid en bedömning är 

exempelvis vem som hoppar högst eller springer snabbast eftersom eleverna kopplar samman 

föreningsidrotten med idrottsämnet. Många elever upplever också att övning och “att få testa 

sig fram” inte finns med i undervisningssituationer. Det leder i sin tur att möjligheten för att 

lyckas minskas vilket påverkar betyget (Wiker 2017; Jacobsson 2016).  

 

Modell (2018) visar i sin studie att eleverna anser att ett högt betyg nås genom att de behöver 

vara duktiga på olika idrotter samt visa gott beteende mot andra. De upplever också att för att 

ett godkänt betyg ska uppnås räcker det att kämpa och göra sitt bästa. De anser alltså att 

attityd, beteende, inställning och samarbete är viktiga faktorer för att nå ett godkänt betyg. 

Det är alltså dessa faktorer som ligger till grund för deras betyg och inte ämneskunskaper eller 

deras fysiska förmåga. De faktorer som nämns ovan stämmer även överens med vad Wiker 

(2017) kommer fram till i sin studie där eleverna anser att deltagande och uppförande är de 

viktigaste kriterierna för ett högt betyg. Vidare visar Redelius och Hays (2012) studie att 

elevers uppfattningar om vad som krävs av för att nå ett högt betyg framförallt påverkas av 

faktorer som att delta, göra sitt bästa och att vara engagerad. Eleverna är också av 

uppfattningen att de ska vara duktiga på sporter och ha en stark och vältränad kropp för att nå 

ett högt betyg. Studien visar även att eleverna angav att de är medvetna om vad som står i 

betygskriterierna men när eleverna angav vad de blev bedömda på var det framförallt andra 

delar än det som står i kunskapskraven.  

 

En av studiens frågeställningar syftar bland annat till att undersöka hur eleverna uppfattar 

bedömningen av kunskapskravet “Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala 

om egna upplevelser”. Tidigare forskning har främst undersökt elevernas uppfattningar kring 

de mer praktiska kunskapsdelarna och inte så mycket på de mer teoretiska delarna. Därför kan 

det bli intressant att undersöka elevernas uppfattningar om vad de bedöms i de teoretiska 

delarna och jämföra om det framkommer en annan bild än vad den tidigare forskningen 

säger.  
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3.4. Sammanfattning av tidigare forskning  

Sammanfattningsvis visar forskningen således att lärare i ämnet idrott och hälsa tenderar att 

dela upp ämnet i två delar: en del där de teoretiska delarna undervisas och bedöms samt en del 

där det praktiska färdigheterna undervisas och examineras (Larsson 2016; Skolverket 2011). 

Det är något som även eleverna verkar uppfatta där de dessutom uttrycker vikten av de 

praktiska färdigheterna och att de vägs in högre än de teoretiska delarna, trots att teori verkar 

ha en högre status än praktik (Redelius et. al. 2015; Svennberg, Meckbach & Redelius 2014). 

När det gäller teori kopplas begreppet instinktivt till hälsa och hälsokunskap av de flesta 

verksamma lärarna. Hälsa verkar vara svårtydligt och sker främst genom den “traditionella 

klassrumsundervisningen” (Thedin Jakobsson 2007; Thedin Jakobsson 2004). Vad som 

därmed ska bedömas kan även vara problematiskt då lärare ibland (1) väljer att arbeta med 

teori och praktik som två separata delar och (2) väger in andra förmågor i sin bedömning än 

de som står i kursplanen som disciplin, kämpaglöd och deltagande (Redelius och Hay 2012; 

Wiker 2017; Modell 2018). Avslutningsvis menar en del forskare att utvärdering, reflektion 

och att eleverna ges tillfälle för samtal bidrar till ett djupare lärande än om de enbart är fysiskt 

aktiva. Kopplat till den här studien är en förhoppning att studien kan bidra till forskning om 

hur olika lärare arbetar med de mer teoretiska delarna i idrott och hälsa.  
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4. Teori  

I den här studien är fokus på att undersöka hur lärare i ämnet idrott och hälsa tolkar, bedriver 

samt bedömer sin undervisning utifrån kunskapskravet “Eleven kan även utvärdera 

aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser”. Studien syftar också till att undersöka 

hur elevers uppfattningar kring lärarnas tolkning, undervisning och bedömning är. Det här 

kommer att göras med utgångspunkt i två teorier: läroplansteori och ramfaktorsteorin. I 

läroplansteorin ingår Lindes (2012) tre arenor, formulerings-, transformerings- och 

realiseringsarenan och i ramfaktorsteorin ingår ramfaktorer.  

 

4.1. Läroplansteori  

Läroplansteori är teorier om hur utbildningssystemets läroplaner tolkas och används, det vill 

säga vilka föreskrifter och riktlinjer för hur verksamheten ska arbeta. Den aktuella studien 

kommer att utgå från Lindes (2012) tolkning om vad läroplansteori är och hur det fungerar 

där utgångspunkten är mer likt engelskans curriculum än svenskans läroplan. Det innebär att 

läroplansteorin inte bara utgår från de föreskrifter och riktlinjer som nämns ovan. Det utgår 

även från hela den filosofi och de föreställningar som ligger till grund för en konkret läroplan 

i ett försök att bygga upp kunskap kring hur innehåll, metodik och utbildningsprocessers mål 

formas i ett visst samhälle samt kultur.  

Dagens läroplansteori utgår främst utifrån vad som är det verkliga innehållet i undervisningen 

samt vilka faktorer som påverkar innehållet. Vilket innehåll som ska användas bygger på 

Bernsteins tankar om att “curriculum defines knowledge”, som innebär att läroplanen 

bestämmer kunskap, är idag omdiskuterat eftersom frågan kring vem som har rätten att 

bestämma den kunskapen kan ifrågasättas (Linde 2012). Samma gäller kring vad som är 

kunskap eller inte då det är en viktig uppgift som lärare har när stoff åt eleverna väljs ut inför 

undervisning. Att välja giltig kunskap är att “knåda i subjektiviteten” då man bestämmer över 

andras världs- och livsåskådning. Det innebär inte att det behöver vara något negativt och inte 

heller det enda som påverkar undervisningen (Linde 2012). Andra faktorer kan påverka och 

ett sätt att se på det är att utgå från ramfaktorsteorin som återkommer punkt 5.3.  

Studiens teoretiska ramverk kommer till största del bestå av Lindes tre olika arenor: 

formulerings-, transformerings- och realiseringsarenan. Linde (2012) förklarar att själva 
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lektionsinnehållet inte alltid återspeglar det som står i läroplanerna eftersom läroplanen tolkas 

på olika sätt och att olika faktorer också spelar in när det kommer till stoffurval i 

undervisningen. Linde menar vidare att vilket lektionsinnehåll som väljs ut av lärare kan ses 

som tre processer utifrån följande arenor.  

 

4.1.1. Formuleringsarenan  

Formuleringsarenan förklarar skolans styrning utifrån styrdokument samt hur styrdokumenten 

syns i verkligheten. Det är på det här stadiet som all typ av innehåll och kunskap som ska 

förmedlas bestäms i samtliga ämnen i skolan. Vad ämnet ska innehålla, hur mycket tid ämnet 

ska ges och vad som är väsentlig kunskap inom ämnet är tre viktiga byggstenar i denna fas 

och grundar sig utifrån flera aspekter. Vad den formulerade läroplanen ska innehålla är starkt 

präglad av filosofiska och ideologiska tankar vilket påverkar ämnenas innehåll (Linde 2012). 

Den kunskap som räknas som giltig varierar beroende på vilket land och skolsystem det rör 

sig om men den övergripande utgångspunkten är att formuleringsarenan har startpunkt i en 

samhällsnivå från dominerande och rådande strömningar i samhället (Ekberg 2009).  

 

Den svenska skolverksamheten har riktlinjer och styrningar för hur skolan ska bedrivas som 

börjar med övergripande mål ur ett samhälls- och medborgarperspektiv som ska forma 

eleverna till goda, demokratiska medborgare som gäller för skolan i sin helhet. 

Styrdokumenten går sedan över till ämnesövergripande mål där eleverna, genom 

ämnesspecifik undervisning, även där ska få möjlighet att utveckla sina förmågor ur särskilda 

ställningstagande. För ämnet idrott och hälsa kan det till exempel gälla hur samhället kan 

motverka stereotypa föreställningar av vad som är manligt och kvinnligt (Skolverket 2011a). 

Målen, både de övergripande för alla ämnen samt de ämnesspecifika, innehåller såväl 

underlag för vad eleverna ska lära sig som hur betyg och bedömning ska se ut men 

styrdokumenten beskriver inte vilket exakt stoff, innehåll eller metoder som ska prägla 

undervisningen i diverse ämnen. Det medför att lärare och övrig skolpersonal får utrymme att 

tolka och transformera vilken undervisning som ska läras ut i skolan. Det arbetet syns i nästa 

arena: transformeringsarenan (Ekberg 2009).  

 

4.1.2. Transformeringsarenan  

I transformeringsarenan sker alltså en tolkning av läroplanen av olika aktörer som till exempel 

lärare, elever, stat, samhälle och lärarutbildningen. Tolkningen innebär att dessa aktörer tolkar 

och väljer ut stoff, innehåll samt metoder som ska ligga till grund för ämnesundervisningen. 
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Det innebär även att delar från läroplanen kan tas bort eller så kan delar läggas till som inte 

finns med i läroplanen. Det är framförallt lärarens tolkningar av läroplanen som tar sig i 

uttryck för vilket lektionsinnehåll som ska undervisas och läraren är påverkad av flera olika 

faktorer i sin tolkning. Till skillnad från formuleringsarenan, som styrs utifrån en 

samhällsnivå, styrs transformeringsarenan utifrån en lokal nivå (Ekberg 2009). Linde (2012) 

nämner bland annat att läroböcker, ämnets traditioner, läraren som individ och 

undervisningsprocessen är några faktorer som styr lektionsinnehållet. Det innebär att 

läroplanen i sig inte helt bestämmer vilket lektionsinnehåll som finns i olika ämnen utan även 

transformeringen av läroplanen spelar in här. Linde (2012) påpekar att naturvetenskapliga 

ämnen och språkämnen är starkt inramade och avgränsade vilket innebär att de ämnena följer 

den formulerade läroplanen mer strikt. Samhällsvetenskapliga ämnen som idrott och hälsa är 

svagt avgränsade och inramade ämnen. Det innebär att lärares tolkningar, men även tidigare 

erfarenheter, och ämnets traditioner får stor betydelse för lektionsinnehållet.  

 

4.1.3. Realiseringsarenan  

Den tredje och sista arenan visar hur det faktiska lektionsinnehållet gestaltas vilket både 

inbegriper hur läraren lägger upp undervisningen och elevernas verksamhet, det vill säga hur 

eleverna uppfattar och lär sig av lektionsinnehållet (Linde 2012). På realiseringsarenan är det 

fokus på kommunikationen och aktiviteten i själva klassrummet. Kommunikationen mellan 

lärare - elev, lärare - lärare och elev - elev utgår ofta efter vissa mönster som är specifikt för 

just klassrummet som också påverkar lektionsinnehållet (ibid). Det innebär att samspelet 

mellan lärare och elever samt elevernas inflytande kan ha stor påverkan på det realiserade 

lektionsinnehållet. Eftersom studien syftar till att undersöka elevernas syn på lärarens 

tolkning, undervisning och bedömning av teoretiska delar av ämnet idrott och hälsa kommer 

realiseringsarenan att användas för att analysera hur elevernas uppfattning stämmer överens 

med lärarnas utsagor.  

 

4.2. Ramfaktorsteorin och ramfaktorerna  

Det finns flera faktorer som påverkar vid tolkningsprocessen. Faktorer som rutiner, 

traditioner, skolresurser som läromedel och lokaler inom skolans ramar har en betydande roll 

för hur undervisningen i skolan kommer att formas. Då alla lärare kommer från olika 

bakgrunder och har olika förutsättningar kommer undervisningen i samtliga ämnen att se 

olika ut beroende på vilken skola eleverna går på och beroende på vilken lärare de har (Linde 
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2012). Den innebär även att lärare, förutom att välja ut möjlig eller omöjligt stoff, måste ta 

hänsyn till rådande begränsningar, hur begränsade ramar formar undervisningsprocessen samt 

vad det ger för konsekvenser för resultaten. De här påverkande faktorerna och ramarna är 

något som Linde (2012) kallar för ramfaktorsteorin samt ramfaktorer.  

De yttre ramarna, eller yttre ramfaktorerna, innebär yttre förutsättningar bestämda av 

exempelvis statliga beslut är sådana ramar som läraren inte kan styra över. De här ramarna 

påverkar både i transformerings- och formuleringsarenan som innebär att lärare behöver hitta 

lösningar för att undervisningen ska bli så bra som möjligt trots att dessa faktorer påverkar 

(Linde 2012). Exempel på yttre ramfaktorer kan vara politiska beslut, föräldrars påverkan och 

skolans resurser och tid. De inre ramarna, inre ramfaktorerna, är de faktorer som läraren kan 

styra över för att skapa en god lärmiljö. Även de inre ramfaktorerna påverkar undervisningen 

ur transformerings- och realiseringsarenan. Exempel på sådana faktorer är läraren själv och 

dennes ämnes- och pedagogiska tidigare kunskaper.  

 

4.3. Tillämpning av teori  

För att kunna analysera resultatet i studien kommer uppsatsen framförallt ta stöd av Lindes tre 

olika arenor utifrån läroplansteorin och ramfaktorsteorin. Inom de olika arenorna kommer 

fokus att ligga på transformeringsarenan för att kunna urskilja hur lärare och elever har tolkat 

kunskapskravet samt undervisning och bedömning. I transformeringsarenan kommer även 

lärarnas val av undervisningsstoff att undersökas. Realiseringsarenan syftar till att få en 

helhetsbild från både lärare och elever. I den här arenan ämnar studien förklara hur lärares 

tolkningar och val av undervisningsstoff fungerar i praktiken i förhållande till elevers 

uppfattningar kring undervisning och bedömning. I förhållande till det här kommer dessutom 

ramfaktorsteorin vävas in för att försöka skapa en bredare bild av som påverkar vid tolkning, 

undervisning samt bedömning.  
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5. Metod  

I det här avsnittet kommer studiens metod att presenteras. Avsnittet kommer att presentera val 

av metod, eventuella problem, urval, avgränsningar och bearbetning av material presenteras. I 

slutet av avsnittet följer även en redovisning av studiens tillförlitlighet samt hur etiska 

övervägande har gjorts under studiens gång.  

 

5.1. Val av undersökningsmetod  

Studien utgick från en kvalitativ forskningsansats vilket innebär att vikten har lagts på hur 

individerna, i studiens undersökning, uppfattar samt tolkar sin sociala verklighet där studien 

ger en bild av hur den sociala verkligheten är i en ständig förändring vad gäller individens 

skapande och konstruerande förmåga (Bryman 2016). För studien innebär det att en kvalitativ 

intervju var den bäst lämpade eftersom det är lärares och elevers uppfattningar om hur 

undervisningen bedrivs och bedöms som var syftet med studien. Den främsta anledningen till 

varför den kvalitativa ansatsen har använts var för att generera så kvalitativa och djupa svar 

som möjligt från verksamma lärare i ämnet idrott och hälsa samt deras elever.  

Vid lärarintervjun användes en semistrukturerad intervju. Bryman (2016) skriver om att 

semistrukturerade intervjuer ofta följer en intervjuguide men att den som intervjuar har 

möjlighet att frångå mallen. Det kan till exempel handla om att ändra ordningen på frågorna 

eller att ställa följdfrågor till intervjuobjekten, beroende på vad och hur de svarar. Eftersom 

studien undersökte lärares tolkningar har den semistrukturerade intervjumetoden valts ut med 

syfte att få lärarna att samtala fritt kring ett givet innehåll. Vid elevintervjuerna har en 

fokusgrupp-metod använts. Enligt Bryman (2016) är det en lämplig metod när forskare vill 

undersöka hur människor i grupper uppfattar och diskuterar kring ett givet ämne. Det innebär 

för den här studien att fokus för intervjun inte har varit att alla elever ska svara likadant och 

ha samma syn på en fråga utan fokus har istället legat på elevernas olika uppfattningar kring 

frågorna (Kvale & Brinkmann 2014). Att använda sig av fokusgrupp-metoden är även en 

fördel eftersom intervjuerna vill stimulera till samtal mellan de som intervjuas vilket kan leda 

till att ett intervjuobjekt kan utveckla sitt svar när den hör vad de andra säger. Vid 

elevintervjun kan det vara en fördel då eleverna kan vara osäkra på vad de ska svara eller att 

det finns vissa saker de inte tänkt på men som eleverna kommer på när de hör de andra 

eleverna.  
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5.2. Urval, avgränsningar och undersökningspersoner  

I studien har urvalet bestått av fyra lärare och fem-sex elever från varje klass i årskurs 9. 

Lärarna har varit verksamma i minst tre år på samma skola som de arbetar på och med samma 

klass under årskurs 7, 8 och nu 9. Eleverna som intervjuades har undervisats av samma lärare 

under samtliga årskurser. Denna avgränsning gjordes eftersom eleverna utgår från samma 

kursplan under årskurs 7-9. Eftersom studien också undersökte huruvida elevernas 

uppfattningar om undervisningen stämmer överens med lärarnas uppfattningar har elever som 

inte gått i klassen från årskurs 7 valts bort för att få så brett material som möjligt. Valet av 

vilka elever som intervjuats har gjorts av respektive lärare utefter studiens kriterier. Urval av 

skolor där lärare och elever är verksamma har skett ur ett bekvämlighetsurval vilket innebär 

att undersökningspersonerna undervisar/går på skolor i södra Sverige (Bryman 2016).  

 

5.3. Datainsamlingsmetod: intervjuer  

Datainsamlingsmetoden som uppsatsen grundat sig på var intervjuer med lärare och elever. 

Ur ett lärarperspektiv ställdes frågor som syftar till att undersöka hur lärare bedriver 

undervisning och bedömning i förhållande till kunskapskravet “Eleven kan utvärdera 

aktiviteter genom att samtala om egna upplevelser”. Ur ett elevperspektiv ställdes frågor som 

syftar till att undersöka hur eleverna uppfattar undervisning och bedömning utifrån 

kunskapskravet. Vid konstruktionen av frågorna formulerades olika frågor till lärare och 

elever eftersom eleverna kan ha svårare att förstå frågorna (se bilaga A). Källström-Cater 

(2015) skriver att det är viktigt vid intervjuer med barn att ha i beaktning att intervjuprocessen 

överensstämmer med barnets förståelse och mognad. Därför har elevernas intervjufrågor 

formulerats på ett mer tydligt och förklarande sätt med stöd av exempel. En problematik som 

Källström-Cater (2015) nämner med att intervjua unga barn är att de kan se intervjun som ett 

prov och att de hittar på svar som de tror att intervjuaren vill höra. För att minska risken för 

att eleverna hittar på svar har stort fokus legat på att informera eleverna att det är deras 

uppfattningar som är av intresse för studien, att det inte finns något rätt svar och att det är 

tillåtet att inte svara på frågorna eller säga att de inte vet. Vidare betonar författaren att de 

första frågorna vid intervjun är av yttersta vikt eftersom det kan påverka utfallet av resten av 

intervjun och menar att de frågorna bör vara enkla så att eleverna med säkerhet kan besvara 

frågorna. Med bakgrund mot det formulerades enklare och mer konkreta frågor som allmänt 
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handlar om ämnet idrott och hälsa för att eleverna skulle kunna svara på frågorna och känna 

sig trygga i intervjumiljön. De frågor som ställdes till lärarna formulerades på liknande sätt 

där läraren initialt fick svara på enklare frågor om ämnet idrott och hälsa i allmänhet med 

syftet läraren ska känna sig bekväm.  

 

5.4. Genomförande 

Samtliga intervjuer för studien var gjorda vid olika tillfällen men vid samma tillfälle för lärare 

med tillhörande elever. Intervjuerna inleddes med en kort presentation av oss samt vad 

studiens bakgrund och syfte var med studien. Därefter fick intervjupersonerna förklarat för sig 

att intervjuerna var och är fortfarande frivilliga samt att det går att avbryta sin medverkan när 

de vill. Samtliga intervjupersoner fick dessutom ge sitt medgivande till att få sina röster 

inspelade för att underlätta arbetet då transkribering hjälper vid analysering av resultat. Vid 

elevintervjuerna fick eleverna dessutom en uppmaning om att tänka på att vara tysta när 

någon annan pratade för att ljudet på inspelningen skulle bli så bra som möjligt. De fick även 

en uppmaning om att de gärna fick ifrågasätta eller starta en diskussion med varandra för att 

kunna få ut så mycket som möjligt av deras svar.  

 

Lärarna svarade på frågorna och vid vissa tillfällen ställdes även följdfrågor som inte ingick i 

intervjumallen för att antingen förtydliga eller fördjupa något svar. Eftersom lärarna arbetar 

själva fick de svara utifrån sina egna perspektiv medan eleverna fick möjlighet att diskutera i 

grupp men med sina egna erfarenheter och perspektiv som grund då de har lektionerna 

tillsammans. När all data var insamlad påbörjades arbetet med att transkribera alla intervjuer. 

Eftersom alla intervjuer spelades in fanns möjligheten att ordagrant transkribera vad 

intervjuobjekten sa under intervjuerna. Syftet med att transkribera ordagrant var för att 

underlätta vid analysen (Kvale & Brinkmann 2014).     

 

Den analysmetod som använts i studien är en tematisk analys vilket innebär att resultatet från 

intervjuerna har delats in i olika teman (Bryman 2016). Det betyder att en noggrann 

genomgång av hela transkriberingen har gjorts där tre olika huvudteman har identifierats. 

Dessa tre teman var hur lärare och elever tolkar kunskapskravet, hur de uppfattar 

undervisningen samt hur de uppfattar bedömningen. Därefter har de viktigaste delarna i varje 

tema presenterats i resultatdelen. Analysen genomfördes utifrån Lindes (2012) tre olika arenor 
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om stoffurval i undervisningen samt utifrån ramfaktorsteorin som stöd för att kunna dra 

slutsatser till uppsatsen frågeställningar. 

  

5.6. Studiens tillförlitlighet  

Det finns olika sätt att studera hur tillförlitlig en studie är eller inte. Vad gäller den externa 

reliabiliteten kan den vara svår att upprepa och replikeras men då främst vid observationer då 

det är inte går att “frysa” en social miljö. För denna studie, då intervjuer är grunden för 

insamling av material, skulle dock en sådan upprepning gå att göra med hjälp av studiens 

intervjufrågor och tillvägagångssätt. För den interna reliabiliteten kom vi överens om att tolka 

och analysera det vi har hört för att det skulle fortsätta vara en studie och inte två studier 

(Bryman 2016).  

Tillförlitligheten kan även ses utifrån validitet vilket svarar på frågan om man mäter det man 

avser att mäta. För denna studie innebär validiteten att samtliga utsagor stämmer överens med 

det syfte, frågeställningar samt tidigare forskning som ligger till grund för studien (Bryman 

2016). När samtliga utsagor samlats in påbörjades arbetet med att analysera samt diskutera 

utifrån tidigare forskning och teori. Det uppkom då några delar som inte var relevanta för 

denna studie eftersom vi hade mätt andra delar än det som faktiskt skulle mätas. Validiteten 

för studien utgår även från lärar- och elevsvar där utsagorna jämförts för att se om studien 

mätt samma saker för två olika grupper (Bryman 2016). 

 

5.7. Etiska övervägande  

Eftersom studien har byggt på både lärar- och elevintervjuer krävs en tydlig hantering av 

information. De personer som deltog i studien blev informerade om att all information endast 

var till för forskningsändamål, att alla fortfarande var anonyma och att alla fortfarande kunde 

avbryta sin medverkan när de ville eftersom medverkan var frivillig. Under intervjuerna blev 

de medverkandes röster inspelade för analys och bearbetning av material men filerna raderas 

när studien var slutförd. Denna information fick de medverkande innan intervjuns start 

(Vetenskapsrådet 2017). Eftersom studien inte är av etiskt känslig karaktär krävdes endast 

deltagarnas muntliga samtycke. Om eleverna var under 15 år krävdes en medgivandeblankett 

där både vårdnadshavare och elev godkänner medverkan, se bilaga C, men det var ingen elev 

som var under 15 år i denna studie (Vetenskapsrådet 2017). Om en deltagande, såväl lärare 

som elev, skulle välja att avbryta sin medverkan kommer samtliga insamlade material att 
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raderas och en ny intervju kommer göras med lärare eller elever beroende på vem det är som 

väljer att avbryta. Denna information fick deltagarna också vid första mötet och de fick även 

veta att det inte medför några negativa konsekvenser eller liknande om de valde eller väljer att 

avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet 2017).  
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6. Resultat  

Resultaten från intervjuerna i denna studie utgår delvis från hur undervisning och bedömning 

i ämnet idrott och hälsa ser ut men även hur det ser ut utifrån det aktuella kunskapskravet som 

studien utgår från. I den första delen kommer lärarnas utsagor att redovisas i förhållande till 

tre teman som är kopplade till lärares tolkning, undervisning samt bedömning av det aktuella 

kunskapskravet. Därefter följer en redovisning av elevernas utsagor i förhållande till den 

första delen om lärarnas tolkning, undervisning samt bedömning. Följande del är uppdelad i 

tre teman som visar på elevers tolkningar kring hur de tolkar undervisningen, när de blir 

bedömda samt vad de tror att de blir bedömda på.   

  

6.1. Lärarnas tolkningar av kunskapskravet 

En tolkning kan se ut på flera sätt beroende på miljön en kommer från samt vilka erfarenheter 

en bär med sig men när lärarna fick frågan om vad utvärdering och samtala om i idrott och 

hälsa egentligen innebär uppstod liknande tolkningar. De flesta utgick från att eleverna ska 

prata, diskutera och samtala om olika känslor eller tankar från upplevelser som redan skett 

men även om hur bland annat hälsa kan påverka eller påverkas i ett framtida spektrum. 

Man ska kunna prata och diskutera och samtala om känslan av att utföra en aktivitet och hur det 
känns. Vad hände? Vad gjorde man? Var det svårt? Var det lätt? (Lärare 1) 

Ovanstående exempel tar utgångspunkt i elevernas egen livssituation där de får möjlighet att 

reflektera, diskutera och framföra tankar kring vad som gått bra eller mindre bra men även hur 

de kan utvecklas. Eleverna behöver dock kunna se till ett bredare perspektiv än så berättade 

några lärare som deltog i studien. Hur en aktivitet kan påverka eleven själv, andra eller hur 

hälsa kan påverka samhällets folkhälsa är exempel på sådana perspektiv. En lärare förklarade 

det på följande vis:  

Vad har jag att vinna på om jag kan min kropp och min hälsa? (...) vad kan andra människor 
vinna på det i framtiden? Så att eleverna ser både till sig själv och sin egen del sen att man även 
ser omvärlden och vad vinner de på att de sköter om sig och har en hälsosam syn på sig själv och 
att de tränar och äter rätt och sover bra, stressar mindre? (Lärare 3) 

Lärarna tolkade således kunskapskravet likaledes där de förklarar att eleverna på olika sätt ska 

diskutera, samtala om, utvärdera och/eller reflektera olika delar i ämnet idrott och hälsa. 

Majoriteten av alla lärare nämnde dessutom att kunskapskravet är svårt att tolka på något 

annat sätt än så som de tolkat det. Däremot arbetade lärarna på olika sätt med kunskapskravet 
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vad gäller vilket innehåll eller metod som används samt när de arbetar med kunskapskravet 

som redovisas i kommande avsnitt.  

 

6.2. Elevernas muntliga prestationer i undervisningen 

Vad, hur, när och varför lärarna valde att arbeta med muntliga prestationer i idrott och hälsa 

framställs på olika vis. Vilket innehåll eller metoder som lärarna arbetade med kunde 

exempelvis vara så kallade exit-tickets, olika typer av gruppdiskussioner, egna reflektioner 

samt utvärderingar, handuppräckning och tummen-upp-tummen-ner. Eleverna får då 

reflektera, diskutera och samtala om egna upplevelser och/eller utifrån ett större perspektiv. 

Två lärare förklarar metoderna på följande vis:  

Oftast har man ju såna här exit-tickets: Hur kändes det idag? Hur gick det? Vad gjorde vi? Hur 
upplevde ni det? Och då jobbar de kanske i olika grupper och då får grupperna diskutera det och 
sen presentera lite kort för klassen. (Lärare 1) 

De här typerna av reflektioner får eleverna arbeta med vid olika tillfällen. Några lärare väljer 

att arbeta med reflektionen i slutet av en lektion medan andra väljer att arbeta med reflektion i 

ett tillhörande tema. Ett exempel på hur det skulle kunna se ut i undervisningen är att eleverna 

vid introduktionen av temat får ett teoretiskt lektionstillfälle med sin lärare där de därefter får 

pröva sina kunskaper praktiskt för att slutligen skriva eller muntligt diskutera samt utvärdera 

sina upplevelser. En lärare som arbetar på det sättet gav ett exempel på hur det skulle kunna 

se ut där läraren börjar med att visa olika filmer om hälsa och livsstil där eleverna efteråt får 

arbeta med studiefrågor. De får sedan diskutera i par och sedan i grupper om fyra. Syftet med 

det upplägget var att ge eleverna en djupare förståelse och att låta eleverna bli “experter” 

samtidigt som läraren får möjlighet att se en förändring som inte bara skrapar på ytan.  

Teman som samtliga lärare, även lärare 4, refererade till var styrketräning och 

konditionsträning. De får då arbeta i förhållande till praktiska moment under temats gång och 

ett vanligt exempel på denna arbetsform är att arbeta med träningsdagböcker. Eleverna får då 

inhämta kunskap, planera, genomföra och utvärdera en specifik del i ämnet. I konditionstemat 

skulle det kunna vara att eleverna får inhämta kunskap kring hur olika typer av 

konditionsträningar fungerar, som låg- eller högintensiv träning, för att sedan i några veckor 

arbeta för att förbättra sin kondition. De får därefter reflektera genom att till exempel svara på 

följande frågor: 
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(…) Varför ska man träna lågintensivt? Vad är det för träning jag får? Hur väljer kroppen att 
energisätta fettförbränning kontra kolhydrater? (Lärare 2) eller… 

Vilken effekt har styrketräning tillsammans med kosten? (Lärare 4) 

Genom utvärderingarna menar lärarna att eleverna ska få en djupare förståelse i den praktiska 

aktiviteten. Eleverna får, som nämnt ovan, inhämta kunskap för att sedan omsätta den 

kunskapen i den praktiska aktiviteten. För ytterligare förståelse får eleverna dessutom arbeta 

kontinuerligt med den feedback de får från läraren för att lyckas ännu bättre. Slutligen får 

eleverna möjlighet att reflektera över sina praktiska färdigheter och upplevelser vilket innebär 

att fokus ligger på det praktiska i stort sett hela tiden. Vad det medför vid undervisningen och 

bedömningen i ämnet förklarar en lärare på följande vis:  

Man har ju inte ett högt betyg bara för att man gör hundra mål i fotboll om man är jätteduktig 
fotbollsspelare. Utan då måste man ju se till att skolidrotten handlar om att träna och göra saker 
ihop utifrån allas olika nivåer och då är det kanske bättre att man gör sig spelbar, att man slår en 
fin passning så att man har en lagkompis som inte är så duktig på fotboll som också känner att 
de är delaktiga. Så man jobbar lite med sociala bitar och lite med samarbete och lite med 
gruppdynamik och såna saker också. (Lärare 2) 

Vad gäller bedömningarna av de muntliga examinationerna uttrycker ingen lärare exakt hur 

de bedömer men samtliga lärare ger exempel på när de bedömer. Majoriteten av lärarna 

arbetar med kunskapskravet formativt under årens gång i olika sammanhang. Det ger både 

eleverna längre tid för att öva med hjälp av återkoppling för att förbättras men det ger även 

läraren mer material som grund vid betygssättning. Det är dock inte bara formativt som 

kunskapskravet ingår i undervisningen. Samtliga lärare arbetar som nämnt ovan vid särskilda 

tillfällen där eleverna får, antingen skriftligt eller muntligt, visa sina kunskaper i det specifika 

temat som ger läraren betygsunderlag. En lärare hävdar även att det muntliga kan fungera som 

ett komplement vid skriftliga inlämningar:  

(...) Ja då är ju inte det skriftliga provet kanske det som de lyckas så jättebra på men en muntlig 
reflektion eller en muntlig analys då har de verkligen chansen att visa att de har koll. (Lärare 2) 

Trots att de olika tillfällena för formativt och summativt bedömningsunderlag under årets 

gång kan en osäkerhet finnas. En lärare förklarar att hen arbetar formativt under årens gång 

men att hen trots det går på magkänslan: ”(...) men då får man komma ihåg vem som har koll 

på läget för det märker man ju ganska så snabbt” (Lärare 3). 
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6.3. Elevernas skriftliga prestationer i undervisningen 

I det föregående avsnittet har lärarnas arbete med muntliga prestationer redovisats men 

resultatet från studiens utsagor visade även att samtliga lärare arbetar med skriftliga 

examinationer. Eleverna får således inte bara visa sina kunskaper i utvärdering och samtal 

muntligt utan även skriftligt genom exempelvis prov. Nedan följer resultatet för hur lärare 

väljer att arbeta med skriftliga prestationer i förhållande till aktuellt kunskapskrav och teori 

samt hur en sådan bedömning skulle kunna se ut.  

Samtliga lärare arbetar generellt inte mer än, uppskattningsvis, 5-20% teoretiska inslag i idrott 

och hälsa och av dessa procent framställs de muntliga prestationerna ta upp mer tid av 

undervisningen. De teoretiska inslagen omfattar dock inte bara de muntliga prestationerna 

utan även teoretiska lektionstillfällen där eleverna får möjlighet att inhämta kunskap i och om 

kropp, idrott samt hälsa. De får även möjlighet att visa nya kunskaper vid diverse 

provtillfällen som kan se ut på lite olika vis: 

Oftast är det ju att man gjort något teoretiskt, det kan vara styrka eller kondition (...). Man 
kanske har någon teorilektion men sen vill man ju mest fokusera på (...): hur gör man 
intervallträning? Lågintensiv träning? Hur får man med alla de här delarna? Hur kan man träna 
sin kondition för att bli bättre o må bättre? och då har man ju ett teoripass. (Lärare 3) 

I jämförelse med de muntliga prestationerna arbetar lärarna på liknande sätt när det gäller 

teori och praktik. Eleverna får både arbeta med teori i form av föreläsningar av läraren men 

även kopplat till praktiska delar av undervisningen och vad gäller bedömningen av 

kunskapskravet utgår alltså samtliga lärare från muntliga och/eller skriftliga prestationer. I 

skolan finns det fyra betyg för varje kunskapskrav med två tillhörande mellanbetyg och i 

denna studie blev lärarna ombedda att förklara skillnaden i elevreflektioner utifrån en E-nivå 

och en A-nivå. Samtliga lärare menade att den främsta skillnaden var att en elev på en E-nivå 

endast utgår från sig själv och förklarar väldigt tunt. Det finns ingen vidare koppling till andra 

medmänniskor eller i ämnet som helhet. På en A-nivå däremot menar lärarna att eleverna 

tänkt lite längre genom att föra fram flera perspektiv. De får in fler delar av ämnet genom att 

diskutera/reflektera/samtala om sina medmänniskor och samhället i sig. En lärare förklarar 

skillnaden på följande vis:  

En A-elev har ju med alla delarna som handlar om kondition, då har man med hela 
hälsoaspekten. Då har man med kosten, man har med sömnen, du har med allting. En E-elev, de 
har bara väldigt tunt kunnat: amen nu har jag gjort det här bara just nu. (Lärare 3) 
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En annan lärare förklarar vidare att det finns möjlighet att utforma skriftliga prov utifrån flera 

nivåer. Ett prov kan till exempel börja med frågor som kräver ganska korta svar, som begrepp 

eller liknande, för att sedan övergå till frågor som kräver en längre och djupare reflektion: 

“(...) så att man målar upp någon typ av scenario eller någon form av fall för dem att: tänk så 

här och så här och hur hade du gjort då?” (Lärare 2). Läraren förklarar att eleverna i en 

sådan reflektion får möjlighet att väva in flera aspekter och att det ofta då är de “duktiga och 

som har koll på sin kropp” som når de högre betygen. Hen menar att de besitter flera 

erfarenheter som de kan koppla en sådan uppgift till men påpekar även att det finns elever 

som inte har en idrottslig bakgrund som ändå kan nå högre betyg på denna typ av 

bedömningstillfälle. Lärarna arbetar följaktligen mer frekvent med de muntliga prestationerna 

i form av diskussioner, samtal i olika gruppkonstellationer och genom olika redovisningar än 

de skriftliga prestationerna.  

 

6.4. Fokus på de praktiska delarna enligt lärarna 

Vad gäller utformningen av innehållet i ämnet utgår lärare från diverse aktiviteter. Resultatet 

visar att fokus ligger på de praktiska delarna där samtliga lärare diskuterar relativt lite kring 

hur de arbetar med hälsa och teori. Det som tydliggörs dock är att teori kan användas som ett 

sätt för att skapa en djupare förståelse genom att integreras i ämnet men i sådana fall genom 

de praktiska delarna. Lärarna menar alltså att det främsta målet som ingår i deras 

undervisning är målet där eleverna ska utveckla sina förmågor i lekar, spel och idrotter: 

För vi har det här, om man kollar kunskapskraven, att delta i lekar, spel, idrotter, det jobbar man 
ju jättemycket med. Och där får man ju även in då simning, livräddning, friluftsliv, 
uteaktiviteter. (Lärare 2) 

(…) Men det första målet med rörelse kommer in nästan i allt vad du jobbar med. Med att 
anpassa sina rörelser i lekar, spel och idrotter. Den innefattar allt. Det jobbar man med hela tiden 
i allt. (Lärare 4)  

Lärarna nämner alltså att de praktiska aktiviteterna tar mest plats i undervisningen och lärare 

4 ger dessutom flera exempel på vilka fysiska aktiviteter det skulle kunna vara men i de 

ovanstående utsagorna framkommer egentligen bara vilka mål som är mest centrala i 

undervisningen, enligt lärare 2 och 4. Utsagorna är inte baserade på vilka mål de anser är 

viktigast men en lärare som belyser att det absolut finns viktigare delar i ämnets centrala 

innehåll vid intervjun är lärare 1 (se Bilaga A, fråga 2): 
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Kondition, styrka och redskapsgymnastik skulle jag vilja framhäva egentligen som en viktig grej 
för det är saker man kan göra själv, tillsammans med någon och även på fritiden utan att man 
behöver vara involverad i någon organisation på något sätt. Plus att konditionen är ju viktig för 
hälsan. Styrkan är ju viktig för hälsan. Redskapsgymnastiken tycker jag tar upp så många 
komplexa moment. (Lärare 1) 

I citatet ovan är fokus således fortfarande på de praktiska delarna. Samma lärare förklarar 

dock att “spela bollspel och leka är kul men det är inte lika värdefullt för alla” vilket innebär 

att det finns en tanke kring vilka praktiska delar som ingår i undervisningen eller inte. Att 

undervisningen i idrott och hälsa har mer eller mindre viktiga delar håller dock inte alla lärare 

med om. En lärare menar att uppdelningen av de centrala innehållen tar lika mycket plats 

eftersom de är lika viktiga men att friluftsliv lätt tappas eftersom det anses vara ”mäckigt” 

samt tar upp mycket tid. Samma lärare förhåller sig dock kritisk till det hen sagt och förklarar 

även att: “Sen kanske man lägger mer tid på, medvetet eller omedvetet, det som man känner 

att man behärskar bäst.” (Lärare 3) 

Hur synen på de teoretiska delarna i ämnet egentligen ser ut är olika men gemensamt för 

samtliga lärare är som nämnt ovan i minoritet till de praktiska momenten. Några lärare 

menade att teori först och främst används i förhållande till den praktiska undervisningen som 

ett komplement eller som en grund inför den praktiska undervisningen. De flesta lärare 

nämner dessutom en strävan efter att arbeta så mycket praktiskt som möjligt:  

(…) Sen så försöker nog jag att minimera teoretiska moment så mycket det bara går och de 
teoretiska momenten man måste köra de har man i teorisal. (…) Jag hoppas att jag ligger på 90 
% aktivitet minst. (Lärare 2) 

Vid en bedömning i ämnet idrott och hälsa innebär det oftast att de praktiska momenten väger 

tyngst eftersom samtliga lärare uppskattningsvis lägger 80-95% fokus på praktiska moment 

och att ”det man har gjort mest väger väl tyngst” (Lärare 2). Med det sagt innebär det inte att 

teoretiska inslag inte används alls i någon lärares undervisning. Samtliga lärare arbetar trots 

allt med teori på något sätt där idrott och hälsa kan ses utifrån två delar men även som en 

integrerad del: 

När du kör idrott tänker jag mig det är fysisk aktivitet men hälsa är mer man pratar om hur du 
ska leva för att må bra och när man hör idrott, (...), man pratar alltid lite om, det kommer alltid in 
på något sätt vad man än gör för någonting. (Lärare 3) 
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6.5. Elevers uppfattningar av undervisning och bedömning utifrån 

kunskapskravet  

I denna del kommer resultatet kring elevernas uppfattningar av undervisning och bedömning 

att presenteras. Resultatet redovisas i tre olika rubriker där den första rubriken kommer att 

beröra hur eleverna tolkar undervisningen vilket innefattar vad eleverna konkret gör på 

lektionerna när de arbetar med kunskapskravet och hur det ser ut. Den andra rubriken kommer 

att beröra elevernas uppfattningar kring när och hur de blir bedömda på kunskapskravet och 

den tredje rubriken kommer att beröra vad eleverna ska ha för förmågor och vad som krävs av 

dem för att nå ett högre betyg.  

 

6.5.1. Elevernas uppfattning av undervisningen utifrån kunskapskravet  

Resultatet av intervjuerna visar att de olika elevgrupperna uppfattar undervisningen utifrån 

kunskapskravet på olika sätt. I intervjuerna med eleverna framkommer tre olika sätt som 

eleverna får arbeta med att utvärdera aktiviteter genom att samtala. I elevgrupp 1 menar 

eleverna att de får möjlighet att utvärdera aktiviteterna i slutet av lektionen genom att läraren 

ställer frågor till dem i helklass. En elev uttrycker sig följande: 

  
Vi har sådana där utvärderingar efter lektionerna, vi samlas i en cirkel och räcker upp handen om 
läraren frågar typ, hur har lektionen varit? Har det förbättrats sen igår? Och sånt och om det blir mycket 
trams så har vi efter lektionen. (Elev 1) 

  

I elevgrupp 2 berättar eleverna att de får utvärdera under lektionerna där en elev beskriver det 

enligt följande:  

  
Sen har vi typ såhär, när vi gör en sport och sen ibland avbryter hen mitt i för att vi ska… Hen ger lite 
tips på hur vi ska utföra och förbättra. Så det går bättre, till exempel om vi spelar fotboll, om vi ska 
behöva passa lite mer eller om vi behöver tänka på något till exempel när vi spelar badminton. Det gör 
vi ibland. Typ vad hen tycker vi ska göra bättre och vad vi tyckte vi gjorde bra och sånt. (Elev 3) 

  

Eleverna i elevgrupp 3 och 4 är däremot av uppfattningen att de aldrig eller väldigt sällan får 

tillfälle att utvärdera aktiviteterna under lektionerna. Det är endast enstaka gånger under vissa 

moment i undervisningen som läraren frågar eleverna hur de tycker att lektionen har gått. 

Gemensamt för samtliga elevgrupper är att de får arbeta med det aktuella kunskapskravet i 

större skriftliga inlämningar där själva innehållet i undervisningen bestod av någon form av 

träningslära.  
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När det kommer till hur eleverna uppfattar vad samtalen under lektionerna innehåller går det 

att urskilja att eleverna tolkar syftet kring samtalen på olika sätt. I elevgrupp 1 är eleverna av 

uppfattningen att de muntliga samtalen handlar om hur de tillsammans kan göra för att 

lektionerna ska bli bättre. I elevgrupp 2 handlar det mer om att eleverna får utvärdera sig 

själva med syftet att bli bättre på en viss specifik aktivitet. Däremot när det kommer till de 

tillfällen där eleverna får utvärdera aktiviteter genom att samtala om egna upplevelser 

skriftligt har alla elevgrupper gemensamt att det handlar om att utvärdera sig själva i 

förhållande till den aktuella aktiviteten. Innehållen i dessa samtal består till stor del av att 

eleverna utifrån egna mål får utvärdera om de uppnått målet, varför de nådde eller inte nådde 

målet samt vad de kunde ha gjort annorlunda. Gemensamt för samtliga grupper är att de 

arbetar med kunskapskravet i form av träningslära och det vanligaste exemplet som eleverna 

angav var antingen konditionsträning eller styrketräning.  

  

6.5.2. Elevernas uppfattning av när bedömningen sker utifrån kunskapskravet 

Hur eleverna uppfattar bedömningen av kunskapskravet varierar också vilket till stor del beror 

på att undervisningens upplägg skiljer sig åt mellan klasserna. De största skillnaderna är att 

elevernas uppfattningar kring när de blir bedömda är olika. I elevgrupp 3 och 4 är eleverna av 

uppfattningen att de enbart arbetar med kunskapskravet i större skriftliga uppgifter som till 

exempel olika former av träningsdagböcker. En skillnad mellan elevgrupp 3 och 4 som går att 

urskilja när det kommer till bedömning är att eleverna i grupp 3 är av uppfattningen att de 

enbart blir bedömda på de skriftliga uppgifterna. Eleverna i grupp 4 uppfattade att de 

skriftliga inlämningarna väger tyngst men att läraren även väger in hur eleverna allmänt 

samtalar och diskuterar på lektionerna. En elev uttrycker sig enligt följande:  

  
Jag tror hen kollar hela tiden och ser hur vi samtalar, nu i volleybollen t.ex. hur vi snackar inom laget 
för att förbättra oss själva, att hen kollar på det och lyssnar och följer med under lektionen. (Elev 2) 

  

I elevgrupp 1 är eleverna av liknande uppfattning där de skriftliga inlämningarna väger tyngre 

i bedömningen men att de mer strukturerade samtalen i slutet av lektionen också vägs in vid 

bedömningen. Liknande resultat går att urskilja hos elevgrupp 2 vilket innebär att de är av 

uppfattningen att de skriftliga inlämningarna prioriteras vid bedömning men att lärare också 

väger in samtal under lektionen. En elev menar att det sker genom att läraren ställer frågor till 

eleverna och uttrycker sig enligt följande:  
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(...) hen kollar av de som hen är osäker på, om någon fick nära ett B på ett prov så kanske hen frågar 
den frågan till en person så han får förklara, då kan hen läsa av betyget på den eleven för att få en 
klarare bild, tror jag. (Elev 4) 

 

6.5.3. Elevernas tolkning av vad som värdesätts vid bedömning och betygsättning 

När det kommer till vad som värdesätts vid betygsättningen har samtliga elever en liknande 

uppfattning. I elevgrupp 2, 3 och 4 nämner eleverna att det handlar om att reflektera och 

utvärdera på ett välutvecklat och nyanserat sätt. För att nå betyget E räcker det med att 

konstatera något utan att motivera varför. En elev i grupp 2 tar upp ett exempel där hen 

förklarar sin uppfattning av att få betyget E där hen menar att det räcker med att endast 

redogöra för vad man gjort men för att få betyget A måste eleverna också ha med aspekter 

kring varför något gick bra eller dåligt. För att nå ett högre betyg måste eleverna även kunna 

reflektera ur olika perspektiv och inte enbart utifrån sig själv utan även utifrån ett större 

samhällsperspektiv. Två elever i elevgrupp 2 diskuterar enligt följande:  

 
Se det lite utifrån olika perspektiv, det kan vara bra för det men det kan vara dåligt för detta kan 
då hända. (Elev 4) 
Sen var det lite frågor om det skulle kunna gynna samhället om fler börjar träna och sånt, sånt 
måste man också ha lite koll på. Så inte bara om sig själv utan i ett större perspektiv. (Elev 3) 

 

Eleverna i grupp 3 diskuterar även om vikten av att ta med flera olika delar som de mött 

tidigare i kursen när de utvärderar aktiviteterna i större skriftliga uppgifter. Eleverna 

uttryckte sig enligt följande på frågan vad som krävs för att nå ett högre betyg:  

 
Aa precis, vi har haft prov på kondition nu och då skulle vi reflektera över de två tidigare 
proven, träningslära och näringslära… (Elev 3) 
Att man lägger ihop typ allt som vi har lärt och försöka få så utvecklade reflektioner som 
möjligt. (Elev 1) 
Att man tar med flera olika delar och inte bara en del. (Elev 4) 

 

Eleverna menar att det räcker att reflektera kring till exempel enbart konditionsträningen 

för att nå betyget E. För att nå ett högre betyg måste de ha med andra faktorer som de 

tidigare har tagit upp i kursen. Det kan till exempel handla om att de tidigare i kursen 

haft teoretiska lektioner om näringslära, psykisk hälsa, fysisk hälsa och sömn, då måste 

eleverna ha med flera av de faktorerna när de samtalar om konditionsträning.  

 

Elevernas svar i grupp 1 skiljer sig åt från de andra grupperna. Eleverna verkar 

framförallt värdesätta att de ska lyssna och följa lärarens instruktioner för att nå ett högre 

betyg. En elev är av uppfattningen att idrott handlar mycket om att samarbeta och att en 



  
 

 35 

viktig aspekt för att ett samarbete ska fungera är att de pratar med varandra. Eleven 

tycks värdera förmågan att samtala med varandra i klassen med syftet att nå ett bättre 

samarbete och att hjälpa varandra. Eleverna i grupp 1 förklarar också att en viktig aspekt 

för att nå ett högre betyg är att veta vad de har gjort fel eller sämre i en aktivitet för att 

senare kunna göra det bättre nästa gång. Vidare nämner eleverna att det är viktigt att 

använda sig av olika begrepp vid utvärderingen.  

 
6.6. Sammanfattning 
Resultatet i studien visade att lärarna tolkade kunskapskravet på liknande sätt vilket 

innebar att eleverna skulle få möjlighet att utvärdera och samtala om olika känslor eller 

tankar från upplevelser som har skett, håller på att ske eller kan komma att ske i 

framtiden.  I resultatet framkom det också att lärarna arbetade med kunskapskravet på 

olika sätt. Samtliga lärare arbetade på ett eller annat vis med samtal och utvärdering i 

förhållande till de praktiska aktiviteterna. Däremot bedömde några lärare eleverna 

främst genom teoretiska prov eller inlämningar medan andra lärare bedömde eleverna 

muntligt under lektionerna. Ett annat resultat som framkom var att elevernas 

uppfattningar inte alltid stämde överens med lärarnas uppfattningar. En lärare uppgav att 

hen enbart arbetade med kunskapskravet genom att låta eleverna utvärdera och samtala 

under lektionerna. Eleverna uppgav däremot att de sällan fick möjlighet till det utan att 

de främst skedde genom skriftliga reflektionsuppgifter.  
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7. Analys   

I det här avsnittet kommer resultaten från studiens intervjuer att analyseras i relation till den 

teori som ligger till grund för studien samt utifrån de frågeställningar som studien utgått från. 

Avsnittet inleds med utgångspunkt i Lindes (2012) formulerings- samt transformeringsarena 

utifrån lärarnas perspektiv där fokus ligger på begreppen utvärdering och samtal samt lärares 

tolkningsprocess. Därefter följer en del med utgångspunkt i Lindes (2012) realiseringsarena 

där elevernas uppfattningar om undervisning och bedömning analyseras. Det kommer även 

analyseras utifrån vad lärarna säger att de gör på lektionerna utifrån kunskapskravet ”Eleven 

kan utvärdera aktiviteter genom att samtala om egna upplevelser” genom en jämförelse 

mellan hur eleverna uppfattar undervisningen i förhållande till lärarnas tolkning av 

undervisningen. Kopplat till de olika arenorna kommer resultaten även att analyseras utifrån 

ramfaktorsteorin.  

 

7.1. Formulerings- och transformeringsarenan: lärarnas tolkningar av vad det 

innebär att utvärdera och samtala om i ämnet idrott och hälsa  

Lindes (2012) förklaring av formuleringsarenan utgår från de dominerande och rådande 

strömningar som finns i vårt samhälle. Det innebär att de riktlinjer och inramningar som 

ligger till grund för skolväsendet påverkas av ett bredare perspektiv, det vill säga utifrån en 

samhällsnivå, där det främsta syftet i skolan är att skapa goda, demokratiska medborgare i 

samhället. För ämnet idrott och hälsa, som är ett samhällsvetenskapligt ämne, är dessa 

riktlinjer och inramningar svagt avgränsade vilket innebär att lärarnas tolkningar kan bli 

bredare än exempelvis matematik som är ett naturvetenskapligt ämne (Ekberg 2009). Det 

innebär att lärares tolkningsutrymme blir friare och bredare vid att välja giltig kunskap till 

undervisningsstoff och i följande avsnitt kommer lärarnas tolkningar av det aktuella 

kunskapskravet att analyseras.  

I lärarnas utsagor utifrån formuleringsarenan framgår liknande tolkningar av kunskapskravet 

“Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser”. Resultatet 

visade att samtliga lärare menar att eleverna ska, genom muntliga och skriftliga prestationer, 

samtala om en upplevelse eller en känsla som har hänt eller hur ämnet, idrott och hälsa, kan 

påverka både i nutid och i framtiden. I ämnet ligger fokus på innehållet där lärarna poängterar 

att eleverna ska förklara genom exempelvis “Vad hände? Vad gjorde man? Var det svårt? Var 
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det lätt?” eller “Vad finns det för skaderisker eller vad är det man tränar?” (Lärare 1 & 3). Det 

är inte märkvärdigt att lärarna har liknande tolkningar eftersom diskussion och samtal är 

något som alla gör i sin vardag men det kan även vara beroende av andra faktorer. Linde 

(2012) förklarar att ramfaktorer är förståelsen av hur yttre eller inre förutsättningar för 

undervisning i samverkan med resultaten av inlärning påverkar varandra. Kopplat till denna 

studie kan det innebära att inre ramfaktorer kan påverka läraren men som läraren kan styra 

över. De här faktorerna kan bland annat vara lärarens ämnes- och pedagogiska kunskaper, 

förväntningar samt värderingar som kan påverka vilket innehåll lärare väljer att använda i sin 

undervisning. Från att lärarnas tolkningar blir till undervisning krävs då en så kallad 

tolkningsprocess. I lärarnas tolkningsprocess från att tolka värdeorden utvärdera och samtala 

om till att skapa undervisningsstoff har flera faktorer påverkat. Ur lärarnas utsagor framkom 

liknande svar mellan lärarna vilket skulle kunna bero på deras tidigare erfarenheter från bland 

annat lärarutbildningen. Samtliga lärarutbildningar i Sverige utgår från en liknande grund som 

bland annat ger lärarstudenter redskap för att planera, genomföra och utvärdera sin 

undervisning eftersom alla lärare utgår från samma styrdokument. Utöver denna bakgrund 

skulle deras egen skolbakgrund kunna vara en sådan faktor. Det är inte ovanligt att de 

erfarenheter en bär med sig appliceras i sin egen undervisning på samma eller liknande sätt 

(Linde 2012).  

Vad det innebär att samtala eller utvärdera behöver inte bara bero på ovanstående faktorer. 

Vid tolkningsprocessen av “Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om 

egna upplevelser” skapas ett tolkningsutrymme som utgår från olika erfarenheter i flera 

ämnen och generellt, inte bara i ämnet idrott och hälsa. Trots det här utrymmet begränsas 

läraren utifrån de olika ramarna som omfattar ämnet (Linde 2012). I studiens utsagor 

instämmer samtliga lärare att kunskapskravet ingår i undervisningen och att det examineras 

muntligt eller skriftligt vid flera tillfällen under årskurs 9. Trots det framkom ett specifikt 

tema vad gällde undervisningsstoff: de praktiska delarna. Det är intressant eftersom nästan 

hälften av alla kunskapskrav ingår i de teoretiska delarna men också för att samtliga lärare 

valde att lägga kunskapskravet som en mindre del i förhållande till ett praktiskt moment: “att 

eleverna i en aktivitet faktiskt kan se sig själv och kan se andra och kan se strukturer och se 

om aktiviteter fungerar” (Lärare 2). Läraren menar att eleverna i förhållande till de praktiska 

momenten relaterar det teoretiska. Kunskapskravet får alltså inte en större del i 

undervisningen utan hamnar i skymundan. Resultatet visar också att samtliga lärare i studien 

aktivt väljer att fokusera på de praktiska delarna i ämnet där de teoretiska får förhålla sig till 
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praktiken. En lärare uttrycker “jag hoppas att jag ligger på 90 % praktik minst!” (Lärare 2) 

och när lärarna fick möjlighet att förklara vilka delar i de centrala innehållen de ansåg var 

viktigare och/eller tyngre svarade samtliga lärare att det fanns delar som får mer eller mindre 

tid i undervisningen. Resultatet visade att tre av fyra lärare menade att de viktigare delarna 

som får mer utrymme i undervisningen är praktiska delar i olika former som orientering, 

simning och komplexa rörelser. Resultatet visade dessutom att ingen lärare gav mer tid för de 

teoretiska delarna än de praktiska, som exempelvis diverse hälsokunskaper. En förklaring till 

varför lärarna lägger stort fokus på aktivering kan vara att lärarna är präglade av ämnets 

traditioner vilket Linde (2012) menar är en styrande faktor när det kommer till hur lärare 

tolkar läroplanen. Idrottsämnet har traditionellt syftat till att aktivera eleverna och få dem att 

röra på sig vilket till viss del avspeglar sig i lärarnas tolkning av ämnet än idag.  

En annan anledning, utifrån transformeringsarenan, som kan påverka hur lärare väljer stoff till 

sin undervisning skulle kunna bero på läraren som individ. Tidigare i studien har 

tolkningsfrihet tagits upp vilket även går att koppla här. Resultatet visade att de praktiska 

delarna fick det främsta utrymmet i undervisningen vilket då delvis kan bero på ramfaktorer 

som ämnets traditioner men också hur lärare tolkar teori och hälsa i ämnet (Linde 2012). De 

här två anledningarna skulle även kunna ses som sammankopplade där både traditioner och 

tidigare erfarenheter påverkar vilket lärare 1 beskriver kort och tydligt: “vi idrottar ju för vår 

hälsa”.  

Avslutningsvis går det att beskriva utvärdering och samtal på två sätt: det ena genom lärarnas 

tolkningar utifrån formuleringsarenan och det andra genom lärarnas arbete samt bedömning 

ur transformeringsarenan. Lärarna får redan i formuleringsarenan en stor handlingsfrihet vid 

val av undervisningsstoff och vad gäller det aktuella kunskapskravet var samtliga lärare 

enade. Eleverna ska utveckla sina förmågor i att diskutera i, om och genom idrott och hälsa. 

Hur det går till praktiskt ser ut på olika sätt men främst påverkas det av flera faktorer som 

lärares tidigare erfarenheter och ämnets tidigare traditioner. Det har lett till att, trots arbetet 

med det aktuella kunskapskravet, ett riktat fokus mot de praktiska delarna. Lärare har alltså en 

tydlig bild av vad det eleverna ska kunna och lära sig genom kunskapskravet men trots det 

hamnar kunskapskravet något i skymundan i undervisningen i ämnet idrott och hälsa.  
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7.2. Realiseringsarenan: Elevernas uppfattningar av undervisning och 

bedömning i jämförelse till lärarnas utsagor  

I Lindes olika arenor handlar realiseringsarenan om vad som faktiskt händer i undervisningen 

vilket inbegriper hur läraren genomför lektioner, elevernas verksamhet, hur eleverna uppfattar 

undervisningen samt vad de lär sig (Linde 2012). Denna del kommer att analysera resultatet 

utifrån realiseringsarenan med fokus på hur eleverna har uppfattat undervisning och 

bedömning utifrån kunskapskravet samt hur deras uppfattningar ser ut i förhållande till 

lärarnas utsagor.  

Eleverna i de olika elevgrupperna uppfattar undervisningen utifrån kunskapskravet olika 

vilket till viss del beror på hur läraren har tolkat kunskapskravet på transformeringsarenan. I 

styrdokumenten nämns det inte hur lärare ska arbeta med att samtala om egna upplevelser 

vilket innebär att samtal kan ske både skriftligt och muntligt. Elevernas huvudsakliga 

uppfattning är att de framförallt får arbeta med kunskapskravet genom skriftliga inlämningar 

1–2 gånger per läsår och i två av elevgrupperna fick eleverna även arbeta med att samtala om 

egna upplevelser under lektionerna. I intervjuerna med lärarna framkom en annan bild än de 

eleverna hade. Samtliga lärare angav att de arbetade med muntliga reflektioner och 

utvärderingar i undervisningen vilket skiljer sig från elevgrupp 3 och elevgrupp 4 som uppgav 

att de mer eller mindre aldrig fick utvärdera under lektionerna. En förklaring till varför 

eleverna och lärarna till viss del har olika bilder av undervisningen kan bero på att eleverna 

uppfattar undervisningen på ett annat sätt än läraren vilket inte är helt ovanligt. Vad läraren 

har för syfte och vad eleverna har för uppfattning stämmer inte alltid överens och är något 

som lärare 4 visar i en utsaga (Linde 2012). Där hen berättar att eleverna får utvärdera 

aktiviteterna utifrån sina upplevelser av lektionen vid flera olika tillfällen medan eleverna är 

av uppfattningen att de endast får tillfälle för utvärdering vid skriftliga inlämningar. Eleverna 

kan ha uppfattat syftet med samtalen som något annat än vad läraren hade för avsikt eller så 

har eleverna inte uppfattat syftet överhuvudtaget. Samtalen som lärare 4 använder sig av 

består ofta av att eleverna får reflektera utifrån sig själva och träna på att tänka kritiskt. Linde 

(2012) menar att med en sådan typ av undervisning kan det bli problematiskt om lärarens 

avsikter inte stämmer överens med elevernas uppfattningar.  

Ett annat exempel på denna problematik är det som framkom i intervjun med elevgrupp 1. 

Eleverna uppfattade framförallt att lyssna på läraren och att kunna samarbeta genom samtal 

som viktiga påverkande faktorer för att nå ett högre betyg samt att kunna utvärdera vad man 
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gjort bra eller dåligt för att göra det bättre nästa gång. De två första faktorerna var ingenting 

som läraren nämnde utan hen menade att det handlar mer om att eleverna ska få en förståelse 

över vad de har gjort på lektionen, varför och vad de kan göra annorlunda nästa gång. 

Eleverna verkar till viss del ha tolkat lärarens syfte med undervisningen på ett annorlunda sätt 

än läraren.  

Resultatet i studien visar även att eleverna och lärarna har en samstämmighet när det kommer 

till vad som värdesätts i undervisningen inom det aktuella kunskapskravet. Det finns dock ett 

undantag i en elevgrupp som berördes ovan. Både lärare och elever angav bland annat att det 

handlar om att kunna utvärdera och resonera utifrån flera olika perspektiv och att kunna 

motivera sina svar utförligt. Utifrån vad Linde (2012) skriver om gällande elevernas 

uppfattningar av undervisningen visar ovanstående på att eleverna i det här fallet har uppfattat 

vad läraren värdesätter vid bedömning och betygsättning.  

I realiseringsarenan står bland annat kommunikationen i klassrummet i centrum. Linde (2012) 

förklarar olika kommunikationsmönster som kan uppstå i klassrummet och särskilda mönster 

för interaktion där det mest förekommande kommunikationsmönstret i klassrummet är att 

läraren ställer frågor till eleverna, eleverna svarar och läraren reagerar på svaret. En anledning 

till att mönstret är så pass stabilt i klassrummet kan ha att göra med att lärare känner sig 

tidspressade eftersom de måste hinna med allt i det centrala innehållet (Linde, 2012). 

Resultatet i studien visar olika kommunikationsmönster mellan de olika klasserna. Eleverna i 

elevgrupp 1 var av uppfattningen att de i slutet av lektionen fick utvärdera lektionsaktiviteten 

genom att läraren ställde frågor där eleverna genom handuppräckning fick svara på frågorna, 

vilket stämmer överens med lärarens utsaga. Utifrån elevernas, i denna grupp, och lärarens 

svar i intervjuerna går det att se ett mönster som visar att deras lektioner, när det kommer till 

samtal, präglas av ett interaktionsmönster som består av frågor, svar och reaktion. Linde 

(2012) skriver att det är möjligt att bända på stabila mönstren i klassrummet genom att till 

exempel använda sig av grupparbete och skriftliga inlämningar. Dessa typer av mönster går 

att urskilja i samtliga grupper, framförallt när det kommer till skriftliga inlämningar.  

Samtliga elevgrupper uppgav att de huvudsakligen blev bedömda på det aktuella 

kunskapskravet genom skriftliga inlämningar. Eleverna motiverade det genom att de ansåg att 

läraren hade ett tydligare underlag för bedömning i de skriftliga inlämningarna jämfört med 

det muntliga som de gör på lektionerna eftersom läraren då skulle ha svårt att komma ihåg 

vem som sagt vad. Lärarna uppgav liknande resultat där de flesta lärarna framförallt arbetar 
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med kunskapskravet genom muntliga samtal under lektionerna men att det är de skriftliga 

delarna som utgör det tyngre underlaget vid bedömning. Lärare 2 menar att de muntliga 

samtalen kan fungera som komplement till de skriftliga inlämningarna. En förklaring till 

varför lärarna framförallt väger in de skriftliga inlämningarna vid betygsättningen kan vara att 

lärarna inte hinner bedöma samtliga elever genom muntliga prestationer i aktuellt 

kunskapskrav. Ramfaktorer som tid och elevsammansättning kan vara faktorer som påverkar 

lärarnas val att värdesätta de skriftliga inlämningarna (Linde 2012).  
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8. Diskussion 

I kommande avsnitt kommer fyra delar att följa: resultatdiskussion, slutsatser, 

metoddiskussion, samt tankar kring vidare forskning. De här delarna kommer bland annat att 

lyfta svagheter och styrkor med metodvalet, vad resultatet innebär i praktiken samt vilka 

slutsatser som går att dra av den här studien kopplat till studiens syfte, frågeställningar, 

bakgrund och tidigare forskning.  

 

8.1. Resultatdiskussion 
8.1.1. Lärares tolkning, planering och undervisning av kunskapskravet 

Lärarna tolkar kunskapskravet på liknande sätt där de menar att eleverna ska få möjlighet att 

införskaffa sig en djupare kunskap genom att diskutera samt reflektera i, om och genom idrott 

och hälsa. De här tolkningarna ligger i linje med styrdokumentens kunskapssyn som innebär 

att eleverna kan få en helhetssyn genom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet för delvis 

elevernas egen skull när de inhämtar ny kunskap men även för möjligheterna att nå ett högre 

betyg (Skolverket 2011a; Nyberg & Larsson 2014). Boote (2006) skriver att styrdokumenten 

ofta upplevs som svårtolkade av lärare vilket innebär att tolkningsutrymmet blir brett, särskilt 

i ämnet idrott och hälsa eftersom där inte finns några strikta ramar att förhålla sig till. Thedin 

Jakobsson (2007; 2004) menar dessutom att hälsobegreppen ofta upplevs som diffusa och 

svårtolkade. I den här studien upplevs dock kunskapskravet som tydligt eftersom lärarna är 

medvetna om vad eleverna ska kunna och lära sig genom kunskapskravet men också vad 

värdeorden utvärdera samt samtala om innebär och hur det ser ut i praktiken.  

När det gäller att utvärdera och samtala om i undervisningen är samtliga lärare av 

uppfattningen att det kan syfta till en högre grad av förståelse. Det får de genom att 

exempelvis reflektera och diskutera utifrån den egna livssituationen men även utifrån andra, 

olika strukturer och den allmänna folkhälsan. Sådana kopplingar visar på relationella samband 

vilket innebär att eleverna får använda de kunskaper som de har i olika sammanhang genom 

att koppla flera erfarenheter och se en helhet. Eleverna får möjlighet att diskutera utifrån flera 

perspektiv men kan också diskutera på olika sätt för att få en djupare förståelse genom olika 

aktiviteter. Ovanstående går att koppla till vad Ekberg (2009) skriver om angående högre grad 

av förståelse där han menar att lektioner som innefattar samtal och reflektioner präglas av ett 

djupare lärande. Exempel på hur lärarna arbetar med samtal och reflektioner för en djupare 
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förståelse omfattar flera perspektiv i undervisningen som kost, sömn och vila i förhållande till 

exempelvis en träningsdagbok. På så vis ger lärarna eleverna möjlighet att se ämnet utifrån ett 

större perspektiv som inte enbart handlar om fysisk aktivitet (Dyson 2014; Mckenzie et.al. 

2017).  

Resultatet i studien visar att lärarna är medvetna om hur och varför eleverna bland annat får 

arbeta utifrån det aktuella kunskapskravet men deras fokus är främst att arbeta med de 

praktiska delarna. Det är något som lärarna belyser genom att ge en tydlig bild av hur de ser 

på teori och praktik i ämnet. Forskning visar att ämnet idrott och hälsa ofta är uppdelat i två 

delar där teori kopplas till hälsa och idrott till det praktiska (Larsson 2016). Ekberg (2016) 

visar i sin artikel att de praktiska delarna är dominerande i undervisningen och att de 

teoretiska delarna tenderar att försvinna från undervisningen. Utifrån lärarnas utsagor i denna 

studie stämmer det här delvis. Å ena sidan är de praktiska delarna dominerande eftersom 

samtliga lärare fokuserar på aktivering och rörelse. En lärare nämner dessutom att de 

praktiska delarna är det viktigaste i ämnet. Å andra sidan så försvinner inte de teoretiska 

delarna helt eftersom lärarna bland annat arbetar med det aktuella kunskapskravet som är en 

teoretisk del. Den typen av teori är något som eleverna får möjlighet att arbeta med under 

flera tillfällen: delvis integrerat i förhållande till de praktiska delarna och delvis uppdelat i 

form av teorilektioner i klassrum. När de teoretiska delarna i ämnet sker integrerat i 

förhållande till det aktuella kunskapskravet är det oftast genom samtal under eller i slutet av 

lektionen. När de teoretiska delarna sker uppdelat är det framförallt genom större 

inlämningsuppgifter.  

Att lärarna i den här studien aktivt väljer att fokusera på de praktiska delarna är intressant 

utifrån olika aspekter. Linde (2012) anser att undervisningen i alla ämnen ofta påverkas av de 

trender och reaktioner på samhällsförändringar som återfinns i dagens samhälle. Lärare 

formar sin undervisning utifrån vad de vet eller tror fungerar men för att nå dit krävs 

laboration. Utifrån lärarnas utsagor är det något som säger emot det Linde (2012) menar. 

Trots att hälsa har fått ett nytt riktat fokus i samhället, som omfattar ämnena psykisk och/eller 

psykisk ohälsa, olika hälsokunskaper i närings- och träningslära med mera, arbetar lärarna i 

den här studien mest med de praktiska delarna. En faktor till varför det är så skulle kunna bero 

på de tidigare traditioner som ligger till grund för ämnet idrott och hälsa.  
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8.1.2. Lärarnas bedömning av kunskapskravet  

Vad gäller bedömningen av kunskapskravet arbetar lärarna på främst två olika sätt vilket även 

Segers (2016) studie visar. Det första sättet fungerar formativt under årets gång där eleverna 

blir bedömda på sina muntliga prestationer i form av samtal, diskussion och reflektion i 

relation till diverse aktiviteter. Det leder till att lärarna vet vilken nivå eleverna befinner sig på 

samt vilken nivå eleverna ska till för att eleverna ska få möjlighet att utveckla sina förmågor 

vilket Chng och Lund (2018) poängterar i sin studie. Samtliga lärare i denna studie valde att 

arbeta formativt genom att instruera innan, under och efter aktiviteterna men de valde även att 

bedöma på ett annat sätt. Det sättet är att bedöma eleverna summativt i slutet av ett specifikt 

tema där eleverna blir bedömda genom en skriftlig uppgift där de får möjlighet att koppla 

flera perspektiv till ett specifikt område. Det skulle till exempel kunna vara en utvärdering av 

en träningsdagbok eller en reflektion kring näringslära. En lärare nämner dock att de skriftliga 

prestationerna kan kompletteras muntligt för exempelvis de elever som har läs- och 

skrivsvårigheter. 

När det kommer till vad eleverna ska bli bedömda på i det aktuella kunskapskravet visar 

resultatet i studien att lärarna är medvetna om vad eleverna ska kunna. Young (2011) visar i 

sin studie att lärare tenderar att värdera förmågor som ligger utanför kursplanen när de 

bedömer eleverna och Svennberg, Meckbach och Redelius (2014) visar likaså i sina studier att 

lärare, vid bedömning, tenderar att utgå från sin magkänsla i ämnet idrott och hälsa. En 

anledning till varför lärare väljer att gå på sin magkänsla skulle kunna bero på att lärarna är 

osäkra på vad de ska bedöma vilket leder till att även andra förmågor bedöms än de som står i 

kursplanen. Utifrån intervjuerna med lärarna framkom en bild av att lärarna har förtrogenhet 

med vad det är de ska bedöma eleverna på samt hur skillnaden mellan en E-elev och en A-

elev konkret kan gestaltas i undervisningen. Däremot framkom det att en lärare utgick från sin 

magkänsla vid bedömningen av de muntliga prestationerna men var säker vid sin bedömning 

av de skriftliga prestationerna. Läraren menar att man som lärare märker vilken elev som 

befinner sig på vilken nivå samt att man som lärare får komma ihåg det. Det skapar inte bara 

en osäkerhet hos läraren, eftersom underlaget kan bli orättvist gentemot klasskamraterna, utan 

även en osäkerhet hos eleverna då de inte vet när de blir bedömda. I alla ämnen måste tid för 

övning finnas för att eleverna ska få möjlighet att utvecklas och visa sina kunskaper i diverse 

delar. Det är något som går att koppla till Wikers (2017) resultat där hon skriver att elever 

upplever att de inte får tid att öva på aktiviteterna innan de blir bedömda. Eleverna i den 

studien efterlyser mer undervisningstid för att få möjlighet att utveckla sina förmågor och bli 
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rättvist bedömda. Utifrån kunskapskravet där eleverna får samtala om och utvärdera 

aktiviteter innebär det att eleverna måste ges möjlighet att inhämta kunskap kring det de 

senare ska bli bedömda på i de muntliga och/eller skriftliga prestationerna. Om läraren 

bedömer eleverna under en lektion när eleverna får samtala eller utvärdera måste de tidigare 

fått kunskap om det aktuella momentet så att alla elever ges lika förutsättningar.    

 

8.1.3. Elevers uppfattning av undervisning samt bedömning utifrån kunskapskravet 

Resultatet i studien visade att eleverna uppfattade undervisningen utifrån kunskapskravet som 

varierande. Samtliga elever angav att de framförallt fick arbeta med kunskapskravet genom 

större skriftliga inlämningar och två av grupperna uppgav att de även fick arbeta med det 

muntligt under lektionerna. Elevernas och lärarnas utsagor stämde oftast överens med 

varandra men det förekom vissa skillnader i svaren vilket diskuteras i nästa stycke.  

När kunskap ska förmedlas finns det olika sätt att gå tillväga. Dysthe (1996) förklarar att det 

finns främst två sätt, som dessutom kan integreras med varandra, när kunskap hämtas från 

lärare till elever. Det första sättet innebär att eleverna får möjlighet att inhämta kunskap 

genom att läraren förmedlar och överför det han eller hon redan vet. I det andra sättet menar 

Dysthe att eleverna får ta till sig kunskap genom att sätta det de redan kan i relation till deras 

tidigare erfarenheter genom interaktion med andra. Redelius, Quennerstedt och Öhman (2015) 

visar i sin studie att elever kan uppfatta det som problematiskt vid kunskapsinhämtning om 

lärarna inte har ett tydligt formulerat syfte och mål med undervisningen. Eleverna vet inte vad 

de ska lära sig eller hur de ska lära sig det vilket kan leda till att de inte lär sig något 

överhuvudtaget.  

Utifrån det aktuella kunskapskravet för denna studie krävs båda sätten som Dysthe (1996) 

skriver om när det gäller att inhämta ny kunskap. För att eleverna ska nå en så djup förståelse 

som möjligt krävs först och främst en tydlighet från läraren vid överföring av kunskap samt 

en tydlig interaktion mellan eleverna för att fastställa sina kunskaper. Av elevernas utsagor i 

denna studie skiljde sig elevernas uppfattningar något vad gäller undervisningen kopplat till 

kunskapskravet. Två av grupperna var av uppfattningen att de endast arbetade med 

kunskapskravet skriftligt medan två av grupperna menade att de arbetade både skriftligt och 

med samtal i undervisningen. Ett intressant resultat som framkom i studien var att lärarna för 

elevgrupp 3 och 4 menade att de framförallt arbetade med kunskapskravet genom muntliga 
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delar under lektionerna medan eleverna uppgav att de endast arbetar med skriftliga delar. 

Utifrån ovanstående studier skulle en möjlig förklaring till dessa skilda uppfattningar kunna 

vara att (1) avsändarens budskap inte stämde överens med mottagarnas uppfattningar och (2) 

ingen tydlig interaktion i klassrummet fanns vilket möjligtvis kan leda till att eleverna inte får 

möjlighet att inhämta djupare kunskap.  

Tidigare forskning har visat att elever är av uppfattningen att lärare i idrott och hälsa 

framförallt värdesätter förmågor som står utanför kunskapskraven vid betygsättning. Det 

handlar om förmågor som att kunna samarbeta, disciplinera sig, visa ett gott beteende och ha 

rätt inställning som är de viktiga faktorerna vid betygsättning och inte elevernas 

ämneskunskaper (Modell 2018; Redelius & Hay 2012; Wiker 2017). Resultatet i föreliggande 

studie visar en annan bild än vad tidigare forskning visar.  Majoriteten av eleverna uppgav i 

intervjuerna att de bland annat ska kunna utvärdera och reflektera utifrån sig själva i 

förhållande till den aktuella aktiviteten ur flera perspektiv vilket är i linje med 

styrdokumenten. Denna uppfattning stämmer överens med vad lärarna uppgav i deras 

intervjusvar. Det går att koppla till Svennbergs, Meckbachs & Redelius (2018) studie som 

visar att lärare idag förhåller sig till kunskapskraven i högre utsträckning än tidigare.  

Däremot som tidigare nämnts i analysen var det en elevgrupp som uppgav kriterier likt det 

som nämns i den tidigare forskningen, vilket innebär att eleverna uppfattade till viss del att de 

blev bedömda på andra faktorer än det som står i kunskapskraven. Läraren för elevgruppen 

angav å andra sidan en annan bild som visade på kriterier som utgick från styrdokumenten. En 

förklaring till att elevernas uppfattningar inte alltid stämmer överens med läraren har getts 

ovan. En annan förklaring kan vara att elever har olika uppfattningar om vad de förväntar sig 

att uppnå i ämnet (Zhu 2013). Om eleverna skapar egna uppfattningar om vad de ska lära sig i 

kombination med att läraren inte tydligt uttrycker vad eleverna ska lära sig kan det bli 

problematiskt. För att undvika denna typ av problem menar Hay och Redelius (2012) att det 

måste finnas en tydligare koppling mellan styrdokumenten, undervisningen och 

bedömningen.  

 

8.1.4. Slutsatser  

De huvudsakliga slutsatserna som studien kommer fram till är att lärarna tolkar 

kunskapskravet liknande vilket innebär att eleverna ska få möjlighet att både skriftligt och 
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muntligt utvärdera aktiviteterna i undervisningen med syftet att de ska få en djupare 

förståelse. Däremot när det kommer till hur lärarna bedriver undervisningen skiljer det sig åt. 

Vissa lärare arbetade mer integrerat med samtal och utvärdering i den praktiska 

undervisningen medan vissa lärare arbetade med det i slutet av lektionen. Gemensamt för 

samtliga lärare var att de arbetade med skriftliga inlämningar och då framförallt med olika 

typer av träningsdagböcker. Ur ett bedömningsperspektiv verkar lärarna vara väl införstådda 

med vad de ska bedöma eleverna på. Eleverna uppgav liknande svar som lärarna på frågan om 

vad de blir bedömda på när det kommer till de skriftliga delarna vilket visar att lärarna på ett 

tydligt sätt verkar ha förmedlat vad eleverna ska lära sig och bli bedömda på. Däremot 

upplevde två av elevgrupperna att det inte förekom utvärdering genom muntliga samtal i 

undervisningen vilket motsäger sig mot lärarnas utsagor. Eleverna tolkade framförallt att 

kunskapskravet handlar om skriftliga utvärderingar där de får utvärdera sig själva, oftast 

kopplat till olika styrke- och konditionsaktiviteter.  

 

8.2. Metoddiskussion  

För att besvara studiens frågeställningar och syfte valdes en kvalitativ ansats genom 

semistrukturerade intervjuer för lärarna samt en fokusgrupp-metod för eleverna. Kopplat till 

studiens frågeställningar, bakgrund och syfte lämpade sig en kvalitativ ansats bäst eftersom 

intervjuerna blev djupgående men även eftersom det fanns utrymme för följdfrågor som gav 

mer förklarande svar. Det har gett till största del positiva utfall men det har också, under 

studiens process, uppkommit några hinder som skulle kunna ses som svagheter vilket kommer 

att diskuteras i följande avsnitt.  

Att genomföra en intervju tar tid från lärarna vilket var en anledning till bristen på tillgången 

av lärar- och elevintervjuer. Hade en enkätmetod använts istället hade svarsfrekvensen 

möjligen varit högre eftersom en enkät kan bli besvarade på utanför lärarnas arbetstid eller 

utanför lektionstid. Dock återkommer problematiken kring hur djupgående svaren blivit då. 

Fokus har varit att belysa lärares och elevers uppfattningar kring det teoretiska arbetet i ämnet 

idrott och hälsa kopplat till det aktuella kunskapskravet och därför passade intervjuer bäst. 

Hade observationer lagts till i studien hade studien kunnat bli ännu mer djupgående 

Det hade även varit till fördel att göra en pilotstudie innan de riktiga intervjuerna gjordes. Det 

var något som inte gjordes delvis på grund av att tiden inte räckte till men främst på grund av 
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den tillgång som fanns. Det tog tid innan några lärare godkände att delta i intervju och det var 

dessutom många lärare som tackade nej till att delta. Det medförde således att de lärare och 

elever som faktiskt tackade ja till studien togs tillvara på i den här studien. Bryman (2016) 

menar att en pilotstudie kan vara att föredra för flera anledningar. En sådan anledning som 

den här studien hade kunnat dra nytta av var säkerställning av frågeval. Vid intervjuerna 

upplevdes en del frågor som svårförstådda av särskilt eleverna då de behövde ytterligare 

förklaringar vid upprepade tillfällen. Dessutom hade intervjuerna kunnat innehålla fler frågor 

som berör den valda teorin för den här studien för att få en tydligare bild av vilka ramfaktorer 

som eventuellt påverkar lärares och elevers uppfattningar kring det aktuella kunskapskravet. 

Eftersom det inte genomfördes någon pilotstudie blev den första lärarens och dess elever en 

typ av testgrupp. Alla intervjuer genomfördes dock på samma sätt och slutsatsen av det är att 

intervjuerna, fastän ingen pilotstudie gjordes, fungerade väl vid samtliga intervjuer för 

samtliga intervjupersoner.  

De slutsatser som framkommer i studien kan inte generaliseras i alltför hög grad med tanke på 

omfattningen av material och data. För att få ett mer generaliserbart resultat hade ytterligare 

lärare och elever behövts intervjuats i studien. Att komplettera studien med observationer av 

lektioner hade också gett ett rikare material då det gett en tydligare bild av hur lärare faktiskt 

jobbar med kunskapskravet.  

 

8.2.2. Vidare forskning  

Sammanfattningsvis fungerade den kvalitativa ansatsen och de olika intervjuerna väl för den 

här studien. Utifrån de utsagor som ligger till grund för studien har dock flera intressanta 

resultat uppkommit och som förslag till vidare forskning skulle således observationer kunna 

vara nästa steg för en liknande studie. Ett förslag på vidare forskning skulle kunna vara att 

utgå från samma teori kring Lindes arenor men med ett större fokus på realiseringsarenan. 

Utifrån ett tidsperspektiv kunde inte några lektioner observeras men det skulle kunna ge en 

djupare förståelse och bredare bild över hur lärares planering av innehåll realiseras i 

praktiken.  

Forskning inom ämnet idrott och hälsa fokuserar generellt mer på de praktiska delarna än de 

teoretiska. Det är intressant eftersom det finns flera kunskapskrav i kursplanen för årskurs 7-9 

som omfattar de teoretiska delarna och för gymnasieskolan är de teoretiska delarna 
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procentuellt fler än de praktiska. Utöver hälsobegreppet skulle det därför vara intressant att se 

mer forskning kring hur lärare arbetar med teori i ämnet. 
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9. Sammanfattning 

Studiens främsta syfte har varit att undersöka hur lärare tolkar, bedriver undervisning samt 

bedömer sina elever utifrån kunskapskravet ”Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom 

att samtala om egna upplevelser”. Studien har också syftat till att undersöka hur eleverna 

uppfattar den här undervisningen och bedömningen.  

För att besvara de två första frågeställningar har resultatet analyserats utifrån Lindes (2012) 

formulerings- och transformeringsarenan samt ramfaktorsteorin. Resultaten har visat att 

lärarna tolkar kunskapskravet på liknande sätt men bedriver sin undervisning på olika vis. De 

liknande tolkningarna kan bero på att lärarna har liknande erfarenheter vad gäller tidigare 

skolbakgrund men även liknande erfarenheter från idrottslärarutbildningen som Linde (2012) 

förklarar genom de olika ramfaktorerna. Vidare visar resultaten dock att samtliga lärare 

bedriver sin undervisning på olika vis vilket också skulle kunna bero på de tidigare 

erfarenheterna. Värdeorden utvärdera och samtala om är i grunden lika oavsett vilket ämne 

men hur lärare väljer att eleverna ska arbeta utifrån det kan skilja sig genom olika metoder. 

Resultaten visade att lärarna arbetade med olika metoder där de främsta var genom muntliga 

eller skriftliga prestationer. Lärarna tenderade dock att arbeta mer frekvent med de muntliga 

prestationerna i form av diskussioner samtal i olika gruppkonstellationer och genom olika 

redovisningar. De skriftliga prestationerna förekommer däremot inte lika ofta i 

undervisningen men det underlaget är mer detaljerat än det muntliga. En möjlig förklaring till 

varför lärare värderar de skriftliga inlämningarna högre än det muntliga kan vara att lärare 

inte hinner bedöma samtliga elever muntligt. Det innebär att ramfaktorer som tid spelar roll 

över vad läraren värdesätter vid betygsättningen.  

För att besvara studiens tredje och sista frågeställning har elevernas utsagor analyserats i 

förhållande till lärarnas utsagor genom realiseringsarenan samt ramfaktorsteorin (Linde 

2012). Studien har visat att elevernas uppfattningar kring lärarnas arbete skiljt sig något i 

förhållande till lärarnas utsagor i några av grupperna. En möjlig förklaring till det är att 

eleverna inte uppfattat lärarens syfte med samtalen under lektionerna. Linde (2012) menar 

bland annat att det ofta kan uppstå problem med vad avsändaren avser och mottagarens 

uppfattning vilket även blev synligt i denna studie. Tidigare forskning har visat att elever ofta 

tror att de blir bedömda på faktorer som står utanför styrdokumenten (Redelius & Hay 2012). 

Resultatet i denna studie visar däremot på att de flesta eleverna var medvetna om vad de blev 

bedömda på och deras uppfattningar stämde väl överens med lärarnas utsagor.   
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11. Bilagor 
 
 
Bilaga A - Intervjufrågor lärare 
 

Lärarintervju 

Bakgrundsfrågor:  

1. Hur ser du på idrott och hur ser du på hälsa?  

→ Hur gestaltas det i undervisningen?  

2. De centrala innehållen i kursplanen säger inte hur mycket man måste jobba med var 

del. Finns det några delar av de centrala innehållen som du tycker är viktigare och 

därför arbetar mer med i din undervisning? I så fall vilka delar är det?  

→ (t.ex. finns det något centralt innehåll som man inte hinner se på en lektion och 

därför måste arbeta mer med?) 

3. Finns det delar av kunskapskraven som du väger upp högre (uppdelning) vid 

betygsättning?  

→ Hur ser den uppdelningen ut i så fall?  

Huvudfrågor:  

1. Vad är din tolkning av kunskapskravet: “Eleven kan även utvärdera aktiviteterna 

genom att samtala om egna upplevelser”?  

2. Hur tror du att andra lärare arbetar med “Eleven kan även utvärdera aktiviteterna 

genom att samtala om egna upplevelser”? 

3. Vad anser du det är som eleverna ska kunna i idrott och hälsa när det gäller 

“utvärdera” kontra “samtala om”?  

4. Vad är det eleverna ska lära sig när ni jobbar med det här kunskapskravet? Ge 

exempel  

5. När du jobbar med det här kunskapskravet, sker det integrerat i den praktiska 

undervisningen eller teoretiskt i till exempel ett klassrum?  

6. Hur ser den undervisningen ut innehållsmässigt? (På vilket sätt får eleverna arbeta 

med “samtal om”?) —> ge exempel tack 

7. Hur sker bedömningen av detta kunskapskrav ut? 

8. Vad är skillnaden på betyget E kontra betyget A i detta kunskapskrav? (skillnader)  
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9. Om du skulle uppskatta procentuellt, hur mycket tid lägger du då på de teoretiska 

delarna kontra de praktiska delarna under årskurs 7 kontra årskurs 9? (→ t.ex. 70-30 i 

7an men 50-50 i 9an).   

10. Övriga frågor?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 57 

Bilaga B – Intervjufrågor elever 
 

Elevintervju: Vi börjar med information om oss och studien samt bakgrundsfrågor för att 

sedan övergå till frågor som ska besvara studiens syfte och frågeställningar 

Information om oss och studien  

1. Presentera oss som intervjuar   

2. Presentera studiens syfte  

3. Meddela att det är frivilligt att delta, att deras uppgifter är skyddade och att uppgifterna inte 

ska användas till annat än forskningsändamål, er lärare kommer inte ta  

4. Berätta om hur intervjun kommer att gå till  

Bakgrundsfrågor:  

1. Vad är idrott och hälsa? Vad gör  ni på lektionerna?  

2. Ämnet heter idrott OCH hälsa. Vad är er uppfattning kring dessa två delar? Är ämnet 

uppdelat eller är de integrerade (tillsammans)? Hur ser ni på hälsa i ämnet?  

Huvudfrågor:  

1. “Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser” 

Vad tänker ni på när ni hör detta kunskapskrav? Vad är er tolkning?  

→ Har ni någon gång fått möjlighet att prata/diskutera/reflektera över något i er 

lektion? Till exempel i slutet av en lektion eller genom en inlämningsuppgift? 

2. Hur tror ni att er lärare arbetar med detta kunskapskrav?  

→ Ge exempel på hur det skulle kunna se ut rent praktiskt i undervisningen.  

3. När tror ni att ni blir bedömda på detta kunskapskrav?  

→ I en specifik uppgift, under en lektion, i ett specifikt tema eller liknande.  

4. Vad tror ni det krävs för att få ett högt betyg kring just det här kunskapskravet?  

→ Vad måste ni göra för att få ett högt betyg? Inlämningsuppgift? Muntligt?  

5. Om ni skulle uppskatta procentuellt, 0-100%, hur mycket tid lägger er lärare på att 

arbeta teoretiskt i ämnet idrott och hälsa?  

→ Inlämningar, läsa, skriva, diskussioner, samtal, reflektion  

6. Vilken del tror ni är viktigast när läraren ska betygsätta er, den praktiska eller 

teoretiska (eller båda)?  
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Varför? Är det de skriftliga/muntliga inlämningarna/redovisningarna eller det 

praktiska delarna under lektionen?   

7. Övriga frågor?  
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Bilaga C – Meddelande till lärare  
 

Hej! Vi är två studenter som studerar till ämneslärare på Linnéuniversitetet i Växjö och 

tillsammans ska vi skriva ett examensarbete på avancerad nivå (15 hp). Studien vi ska göra 

kommer att handla om lärares undervisning och bedömning av kunskapskravet som berör 

“samtal om egna upplevelser och föra resonemang...“ samt elevers syn på detta. 

Vi skulle gärna intervjua dig som lärare i ämnet idrott och hälsa samt utföra en 

fokusgruppsintervju med 5 niondeklassare i din klass. Intervjuerna är tänkt att ske först enskilt 

med dig som lärare och sedan en andra intervju med enbart eleverna.  

Alla som medverkar i studien kommer att vara anonyma och på så sätt kommer ingen individ 

kunna kopplas till studien. Intervjuerna kommer att spelas in, men raderas vid 

undersökningens slut. Självklart är det frivilligt att delta i undersökningen. Vi kommer att 

behöva ditt muntliga godkännande samt elevernas muntliga godkännande förutsatt att de fyllt 

15 år. Om inte behövs målsmans godkännande. Vi bifogar ett sådant underlag.    

Vi skulle gärna vilja bestämma en träff under förslagsvis vecka 45 eller 46. Återkom gärna 

med flera förslag på dagar och tider som fungerar för dig så kan vi tillsammans försöka hitta 

en tid som passar oss och er.  

 

Vid frågor eller mer information om studien kontakta:  

 

Frida Hansson   Tobias Axelsson 

Mail: fh222if@student.lnu.se   Mail: ta222jd@student.lnu.se 

Tel: 0767778696   Tel: 0703973988 

 

Handledare: Göran Gerdin  

Mail: goran.gerdin@lnu.se 

Med vänlig hälsning, Frida Hansson och Tobias Axelsson 
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Bilaga D – Medgivandeblankett 
 

Medgivandeblankett för deltagande i student-forskning 

Hej! Vårt namn är Frida Hansson och Tobias Axelsson och vi studerar till ämneslärare i 

ämnet idrott och hälsa vid Linnéuniversitet i Växjö. Under de kommande veckorna ska vi 

skriva självständigt arbete på avancerad nivå där vi ska studera hur lärare undervisar och 

bedömer en teoretisk del i ämnet idrott och hälsa samt hur elever upplever detta teoretiska 

arbete. Vi vill intervjua elever för att få deras uppfattning av idrottsämnet och vi behöver 

därför vårdnadshavares godkännande. Eleverna som deltar i studien kommer att bli 

intervjuade samt inspelade (röst). Dessa inspelningar kommer endast att användas av oss som 

utför studien samt vår handledare och kommer att raderas när studien är klar. Allting är 

självklart anonymt. Eleven/ni får avbryta sin medverkan i forskningen när som helst.  

 

Har ni några frågor når ni oss på fh222if@student.lnu.se och ta222jd@student.lnu.se! Tack på 

förhand. 

______________________________________________________________________ 

Jag/vi samtycker härmed till vårt barns deltagande i denna studie som bedrivs vid 

Linnéuniversitet i Växjö år 2019. 

 

Särskilt Samtycke (kryssmarkera för godkännande) 

  

 Barnets namn                                           Vårdnadshavare underskrift 

  

 Ort och Datum                                               Vårdnadshavare namnförtydligande 

 

 
 


