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Abstrakt 

Den här uppsatsen har som syfte att undersöka hur lärare i idrott och hälsa på gymnasiet                

tolkar och konkretiserar ett kunskapskrav samt hur lärarna kommunicerar denna          

konkretisering av kunskapskravet till sina elever. Tidigare forskning hävdar att lärare i            

idrott och hälsa tenderar att sätta betyg på grunder som inte är relevanta enligt              

läroplanen samt inte kommunicerar till eleverna vad de förväntas lära sig. Empirin            

består av intervjuer med fyra lärare. Uppsatsens metod är semistrukturerade intervjuer.           

För att analysera empirin används sociokulturell lärandeteori. 

 

Resultatet visar att lärarna har svårt att tolka värdeorden i det utvalda kunskapskravet.             

Vidare varierar det avseende hur lärare kommunicerar kunskapskravet till sina elever.           

Den här uppsatsen bekräftar tidigare forskning som indikerar att lärare i idrott och hälsa              

har svårt att formulera vad och hur de bedömer. Uppsatsen bekräftar även tidigare             

forskning som hävdar att det varierar hur och om lärarna kommunicerar kunskapskrav            

till eleverna. Uppsatsens didaktiska slutsats är att när läraren förstår kunskapskravens           

begrepp och ofta kommunicerar det till sina elever, ökar möjligheten att eleverna lär sig              

det de ska göra i enlighet med läroplanens kunskapskrav. 

 

 

 

 

Nyckelord: Konkretisering, kunskapskrav, kommunikation, att genomföra, att beskriva,        

semistrukturerad intervjumetod, sociokulturellt lärandeperspektiv 
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Förord 
Vi vill tacka de fyra lärare som ställde upp på intervju. Utan deras bidrag hade den här                 

uppsatsen inte varit möjlig att få i mål. Vi vill även tacka vår handledare Göran Gerdin                

för all stöttning, samt våra opponenter, Ida Sundås och Angelica Holm, för konstruktiv             

feedback på seminarierna under hösten. 

Nybro, 17 januari 2020 
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1. Inledning 

Vi två som skriver den här uppsatsen är inne på vårt sista läsår på              

ämneslärarutbildningen. Att utbilda sig till lärare har varit en intressant resa, full av             

nya perspektiv på skolämnet idrott och hälsa. En reflektion vi har gjort är att synsättet               

på hur man som lärare i idrott och hälsa ska hantera vissa utmaningar, skiljer sig               

mellan utbildningen som vi har tagit del av och lärare ute på skolorna som vi har                

träffat. Det kan till exempel handla om ifall läraren ska kommunicera betygskriterier            

till sina elever, eller inte. Några verksamma lärare har sagt till oss att de medvetet               

väljer att inte kommunicera till eleverna vad de förväntas lära sig, eftersom det orsakar              

nervositet och stress för eleverna. 

 

Att man som lärare ska konkretisera kunskapskraven, är såväl forskningen som           

utbildningen vi har tagit del av tydliga med att man ska göra. Svennberg, Meckbach              

och Redelius skriver till exempel att det förekommer att lärare i idrott och hälsa sätter               1

betyg, medvetet som omedvetet, för att förbättra situationen i klassrummet. Detta           

snarare än att ha konkretiserade kunskaper eller förmågor som kopplas till läroplanen,            

som grund för betygssättning. Även när det handlar om att läraren i idrott och hälsa               

ska kommunicera vad eleverna förväntas lära sig till eleverna, är såväl forskningen            

som utbildningen vi har tagit del av tydliga med att det är viktigt att läraren               

kommunicerar vad de förväntas lära. Redelius, Quennerstedt och Öhman skriver att           2

kommunikation rörande lärandemål och betygskriterier är viktigt om eleverna ska          

uppfatta idrott och hälsa som ett kunskapsämne. Redelius et al. hävdar att om man som               

lärare kommunicerar lärandemål eller inte, påverkar elevernas förutsättningar för         

lärande i ämnet. Å andra sidan pekar Redelius et al.s studie på att inte alla lärare                

kommunicerar lärandemål till eleverna. Det är intressant eftersom Säljö understryker          3

1 Svennberg, Lena, Meckbach, Jane & Redelius, Karin, 'Exploring PE teachers’ ‘gut feeling’ [Elektronisk              
resurs] An attempt to verbalise and discuss teachers’ internalised grading criteria', European Physical             
Education Review., 20:2, 199-214, 2014 
2 Redelius, Karin, Quennerstedt, Mikael & Öhman, Marie, 'Communicating aims and learning goals in physical               
education part of a subject for learning?' [Elektronisk resurs], Sport, Education and Society., 20 5, 2015 
3 Säljö, Roger, Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, 3. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014 
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att kommunikationen mellan människor är en grundbult när det handlar om lärande            

enligt den sociokulturella lärandeteorin. 

 

Vissa verksamma lärare som vi har träffat, säger att elever blir nervösa av en sådan               

dialog och att det därför är destruktivt att kommunicera betygskriterier för ofta. Därför             

ser vi arbetet med den här uppsatsen som en unik möjlighet att undersöka detta vidare.               

Kunskapskravet som vi har valt att fokusera på i den här uppsatsen är från kursen               

idrott och hälsa 1 på gymnasiet. Kunskapskravet fungerar som grund för           

betygssättning angående vilka rörelsekvaliteter eleven visar i en bredd av aktiviteter           

och hur väl de kan beskriva aktiviteternas och olika livsstilars betydelse för kroppslig             

förmåga och hälsa. Det här kunskapskravet valdes som fokus i uppsatsen eftersom vi             

tror att det är något som verksamma lärare jobbar med inom ramen för hela läsåret.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa på gymnasiet                

tolkar och konkretiserar vilka kunskaper elever ska kunna i relation till ett specifikt             

kunskapskrav i kursen idrott och hälsa 1. Ett vidare syfte med studien är att ta reda på                 

hur lärare anser att de kommunicerar detta till sina elever. Studien utgår därför ifrån              

följande frågeställningar: 

 

● Hur tolkar och konkretiserar lärare i idrott och hälsa på gymnasiet ett specifikt             

kunskapskrav inom kursen idrott och hälsa 1? 

● Hur anser de intervjuade lärarna att de kommunicerar denna konkretisering av           

kunskapskravet till sina elever? 
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3. Bakgrund 

I den här delen av uppsatsen är syftet att att beskriva hur aspekter från det svenska                

skolsystemet fungerar samt att förklara utvalda centrala begrepp från det för uppsatsen            

aktuella kunskapskravet. Kapitlet avslutas med en redogörelse för vad som i uppsatsen            

menas med kommunikation. 

3.1 Det svenska utbildningssystemet 

I kommande del är syftet att förklara hur det svenska utbildningssystemet fungerar i             

dag i relation till ämnet idrott och hälsa. 

 

Skolverket betonar i gymnasiets läroplan att huvuduppgiften för gymnasieskolan är att           

förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillgodose sig och            

utveckla sina kunskaper. Utbildningen ska enligt Skolverket främja elevernas         

utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes-           

och samhällslivet. Gymnasieskolan ska bidra till elevernas allsidiga utveckling.         

Skolverket betonar att kunskap inte är ett entydigt begrepp. Kunskap kommer till            

uttryck i olika former, såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Dessa           

begrepp samspelar med varandra. Det är enligt Skolverket viktigt att undervisningen           

inte ensidigt betonar den ena eller den andra kunskapsformen.  4

 

Betyget uttrycker i vilken utsträckning den enskilda eleven har uppfyllt de nationella            

kunskapskrav som finns för varje kurs respektive målen för gymnasiearbetet eller           

examensarbetet, konstaterar Skolverket. Riktlinjer för lärarens arbete med bedömning         

och betyg är att läraren fortlöpande ska ge varje elev information om framgångar och              

utvecklingsbehov i studierna. Skolverket understryker att läraren samverkar med         

vårdnadshavare och informerar om elevernas skolsituation och kunskapsutveckling,        

och redovisar för eleverna på vilka grunder betygssättning sker. Läraren ska enligt            

Skolverket vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens         

kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskrav som finns för respektive kurs.            

4 Skolverket, Läroplan, program och ämnen i gymnasieskolan, 2011 
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Läraren ska också beakta sådana kunskaper som en elev har tillägnat sig på annat sätt               

än genom den aktuella undervisningen, och utifrån de nationella kunskapskrav som           

finns för respektive kurs allsidigt utvärdera varje elevs kunskaper, anser Skolverket.  5

 

3.2 Kunskapskrav och dess centrala begrepp 

Fokus i den här uppsatsen är på kunskapskravet som fokuserar på elevens            

genomförande av rörelser i en bredd av aktiviteter och i samband med det             

beskrivningar av aktivitetens och livsstilens betydelse. Det här kunskapskravet         

används i idrott och hälsa 1 på gymnasiet. Det ser ut så här för, det högsta betyget, A: 

 

Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter        

genomföra en bredd av aktiviteter, även av komplex karaktär,         

som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan          

eleven utförligt och nyanserat beskriva aktiviteternas och       

livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.        

Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta       

teorier.  6

 

Det här kunskapskravet innehåller en hel del olika centrala begrepp (markerat i fet stil)              

som nedan kommer att förklaras och diskuteras. Diskussionen av begreppen bygger           

främst på Skolverkets bedömningsstöd för idrott och hälsa 1 på gymnasiet, men detta             

kompletteras även med relevant litteratur. Det här kunskapskravet innehåller två verb           

som åsyftar ett genomförande samt en beskrivning och därför är kommande del            

uppdelad i relation till den aspekten. 

3.2.1 Att genomföra 

Den här delen av uppsatsen ämnar förklara begreppen som används i samband med att              

elevernas genomförande av rörelser bedöms. Dessa är med säkerhet, rörelsekvaliteter,          

bredd av aktiviteter och komplex karaktär.  

 

5 Skolverket, 2011 
6 Skolverket, Läroplan, program och ämnen i gymnasieskolan, 2011 
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Skolverket betonar i bedömningsstödet att med säkerhet innebär att en elev kan            7

genomföra en rörelse eller en rörelseaktivitet med väl avvägd kraftinsats,          

rörelseekonomi och med en strategi som gör att eleven når syftet med den valda              

aktiviteten. Begreppet rörelsekvalitet handlar i sin tur enligt Skolverket om på vilket            

sätt en rörelse utförs, med vilken säkerhet och ändamålsenlighet rörelsen har.           

Rörelsekvalitet ska inte förväxlas med fysisk status, som styrka, uthållighet och           

rörlighet. Skolverket slår fast att en kvalitativ bedömning uppmärksammar         

ändamålsenligheten i en rörelse, hur funktionellt, tekniskt, estetiskt eller säkert          

rörelsen utförs. Bedömningen bygger på en värdering av helheten i rörelseutförandet           

betonar Skolverket.  

 

Skolverket aviserar att en bredd av aktiviteter innebär att eleverna ska erbjudas ett             

varierat ämnesinnehåll. Intentionen med formuleringen en bredd av aktiviteter ska i           

detta sammanhang inte tolkas som ett ”smörgåsbord” av aktiviteter. En bredd av            

aktiviteter kan innebära olika saker på olika skolor och för olika elever. Skolverket ger              

förslag på innehåll och exemplifierar olika teman under rubrikerna "idrott, lekar och            

spel", "fysisk träning och metoder", "dans och rörelser till musik", "utevistelse och            

friluftsliv som aktivitet och förflyttningssätt" samt "spänningsreglering, mental träning         

och övrig rörelseträning".   8

 

Det sista begreppet som tas i beaktning avseende elevernas genomförande av rörelser,            

är komplex karaktär. Att bedöma om en rörelse eller en rörelsekombination är av             

komplex karaktär, har enligt Skolverket att göra med hur pass stora krav som ställs på               

elevens rörelseekonomi, balans, koordination eller rytm. Vidare avgör den         

sammanvägda bedömningen om eleven kan delta med goda rörelsekvaliteter eller kan           

delta med goda rörelsekvaliteter av komplex karaktär. Svennberg skriver att          9 10

komplexa rörelser innebär att eleven kan delta i olika miljöer samt varierar och             

7 Skolverket, Bedömningsstöd i ämnet idrott och hälsa, Gymnasieskolan, 2014 
8 Skolverket, 2014 
9 Skolverket, 2014 
10 Svennberg, Lena, Grading in Physical Education, Doktorsavhandling, Stockholm: Gymnastik- och           
idrottshögskolan, 2017 
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anpassar sina rörelser till aktivitet och sammanhang. Rörelser av komplex karaktär är            

ett kvalitativt begrepp, slår Svennberg fast. 

3.2.2 Att beskriva 

Nästa verb som ämnas förklaras i relation till det utvalda kunskapskravet, är att             

beskriva. De begrepp som är i fokus i kommande stycke är kroppslig förmåga,             

utförligt och nyanserat, hälsa och relevanta teorier.  

 

Det första begreppet som här förklaras, ingår i både genomförandet och beskrivandet.            

Skolverket hävdar att kroppslig förmåga innefattar tre dimensioner: en         

rörelsedimension som kan kopplas till begreppet rörelsekvalitet, en social dimension          

som handlar om att röra sig med och bland andra, samt en kognitiv dimension som               

handlar om att förstå rörelser i relation till miljö och sammanhang. Kroppslig förmåga             

är ett uttryck för ett kunnande, där fakta (veta att), färdighet (veta hur), förståelse (veta               

varför) och förtrogenhet (veta när) integreras. Skolverket menar att kroppslig förmåga           

innebär kunskaper som ger möjlighet att ta ansvar för sin hälsa i ett livslångt              

perspektiv. I relation till grundskolan, där specifika kunskapskvaliteter i form av           

allsidig rörelseförmåga ska utvecklas, så ska det ställas krav på gymnasieskolan att            

kvalificera detta kunnande. Bland annat genom att utveckla mer generella          

kunskapskvaliteter som reflektion, teorianvändning och kritiskt tänkande.  11

 

Rörelsedimensionen kopplas till begreppet rörelsekvalitet, som tidigare har beskrivits i          

detta avsnitt. Skolverket beskriver fortsättningsvis att en person med kroppslig          

förmåga kan röra sig både enskilt och tillsammans med andra. Detta relaterar till den              

sociala dimensionen. Personen interagerar förståelse med avspändhet och kan         

uppmärksamma rörelsers expressiva sida, både hos sig själv och hos andra. Skolverket            

slår också fast att en person med god kroppslig förmåga kan identifiera och uttrycka              

grundläggande rörelsekvaliteter som inverkar på resultatet av hans eller hennes egen           

rörelseförmåga. I samband med det kan personen även förstå principerna för relationen            

mellan fysisk aktivitet och hälsa, med hänsyn tagen till mer basala aspekter som             

motion, sömn och kosthållning. Detta relaterar till den kognitiva dimensionen. I kursen            

11 Skolverket, 2014 
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idrott och hälsa 1 ska eleven befästa och vidareutveckla sin kroppsliga förmåga. Det             

innebär att eleven ska utveckla och använda sin rörelseförmåga i olika miljöer och             

med olika utgångspunkter, betonar Skolverket. Genom att utföra och delta i olika            

rörelseaktiviteter utvecklar eleven sin kroppsliga förmåga. Skolverket understryker att         

det omfattar att eleven även reflekterar över frågeställningar som berör träning, hälsa,            

livsstil samt att eleven kan relatera utövandet till kulturella och sociala sammanhang.  12

 

Enligt Svenska Akademins Ordlista (SAOL) ger en sökning på begreppet utförligt           13

följande resultat: “behandlar även de smärre detaljerna och är därför relativt           

omfattande; om beskrivning, berättelse”. Vidare ger SAOL följande förklaring på          14

begreppet nyanserat: “ge nyanser; framställa eller utforma med nyanser”. Därmed          

skulle ett exempel på en beskrivning som är utförlig och nyanserad kunna vara relativt              

omfattande som behandlar de smärre detaljerna samt att den framställs med olika            

nyanser. 

 

Hälsa är ett mångfacetterat begrepp. I Skolverkets bedömningsstöd förekommer ingen          

tydlig förklaring angående vad som menas med hälsa. Quennerstedt belyser dock två            15

perspektiv på hälsa, det patogena och salutogena. Han skriver att det patogena            

perspektivet på hälsa är teorier som fokuserar på det sjuka eller onormala. Det             

salutogena perspektivet är teorier som tar sin utgångspunkt i begreppet hälsa. Dessa            

två perspektiv är exempel på vad undervisningen om hälsa i skolan skulle kunna             

innehålla. Skolinspektionen tar även upp olika definitioner av hälsa och samband           16

mellan rörelse, kost och hälsa. Skolinspektionen belyser även sambandet mellan          

beroendeframkallande medel och ohälsa. Skolinspektionen anser att definitioner av         

hälsa och sambandet mellan hälsa och ohälsa utgör en liten del av undervisningen på              

högstadiet. Lärares planeringar berör olika aspekter av hälsa som psykisk, fysisk och            

social hälsa. Beroendeframkallande medel samt dopning och hur det regleras, finns           

även det inplanerat. Den dokumentation som finns angående hur lärare på högstadiet            

12 Skolverket, 2014 
13 Svenska Akademins Ordlista, https://svenska.se/tre/?sok=utf%C3%B6rligt&pz=1, (hämtat 2019-10-10) 
14 Svenska Akademins Ordlista, https://svenska.se/tre/?sok=nyanserat&pz=1, (hämtat 2019-10-10) 
15 Quennerstedt, Mikael, Att lära sig hälsa, Örebro universitet, Diss. Örebro: Örebro universitet, Örebro, 2006 
16 Skolinspektionen, Kvalitetsgranskning av ämnet idrott och hälsa i årskurs 7–9, 2018 
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jobbar med hälsa är enligt Skolinspektionen svår att tolka på annat sätt än att området               

behandlas, men att det är inte särskilt omfattande. 

 

Ett krav för att kunna nå betygen C eller A i det aktuella kunskapskravet, är att eleven                 

kan beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och           

hälsan. Den här beskrivningen ska innehålla förklaringar med koppling till relevanta           

teorier. Skolverket ger i bedömningsstödet för idrott och hälsa 1 exempel på hur elever              

har arbetat med teorier i olika elevsvar. I ett exempel ska eleven använda sig av teorier                

för att förklara hur den har anpassat sitt spel för att träna olika fysiska kvaliteter, i det                 

här fallet genom badminton. Eleven, som enligt bedömningsstödet nådde betyget C,           

betonade att den provade korta intervaller för att träna kondition. De provade även             

teknikövningar, långa och korta clearslag, vilket de ansåg blev bra konditionsträning           

efterhand.  17

 

På samma fråga ges även ett elevsvar som nått betyget A enligt Skolverkets             

bedömningsstöd. Denna elev betonar att det går att anpassa spelet i badminton för att              

träna olika fysiska aktiviteter. Till exempel i fråga om storlek på planen och att man               

anpassar spelet genom att både använda sig av korta och långa slag. Eleven betonar              

vidare att badminton tränar explosivitet, spänst och snabbhet och ställer höga krav på             

teknik och koordination. Eleven avslutar med att man i badminton tränar olika            

muskelgrupper. Eleven framför att den och klasskamraterna hade träningsvärk i benen,           

rumpan och underarmen dagen efter. Exempel på vad relevanta teorier kan handla om             18

i kursen idrott och hälsa 1 är alltså att eleven förklarar vad den tränar när den utför en                  

specifik aktivitet. Förklaringen berör även hur eleven får störst effektivitet i           

förhållande till syfte och mål med aktiviteten. 

3.3 Kommunikation 

Utöver att undersöka hur lärare tolkar det aktuella kunskapskravet, ämnar uppsatsen           

även undersöka hur lärarna själva anser att de kommunicerar kunskapskravet till sina            

elever. Mikael Jensen anser att det finns flera definitioner av kommunikation, men            19

17 Skolverket, 2014 
18 Skolverket, 2014 
19 Jensen, Mikael, Kommunikation i klassrummet, Studentlitteratur AB, Lund 2012 
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inget av dem är helt tillfredsställande. Kommunikation sker mellan två eller flera            

personer och kan gestalta sig genom bruk av ord, gester, ansiktsuttryck eller liknande             

enligt Jensen.  

 

Kommunikation i klassrummet är något som utspelar sig i en viss fysisk miljö och i en                

viss social, så väl som en kulturell, miljö. Jensen anser att den kommunikation som är               

typiskt förekommande i klassrummet är att en talar och många lyssnar. Läraren har i              

klassrummet en förmedlande roll samt en uttalad avsikt med en del av det som ska               

kommuniceras. Det kan till exempel vara att beskriva det tema som kommande            

lektioner handlar om med tillhörande kunskapskrav. Jensen menar att det finns gott            

om andra avsikter bakom kommunikationen i klassrummet, men dessa avsikter är mer            

eller mindre tydliga eller mer eller mindre uttalade, till exempel i fråga om             

maktstrukturer. I den här uppsatsen är fokus på det talade ordet, alltså hur läraren              20

enligt sig själv kommunicerar det aktuella kunskapskravet till eleverna.  

   

20 Jensen, 2012 
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4. Tidigare forskning 

I den här delen av uppsatsen är syftet att förklara vad tidigare forskning kommit fram               

till avseende lärares förmåga att konkretisera betygskriterier och att förmedla detta till            

eleverna. 

4.1 Kunskapskraven och idrott och hälsa 

Vad är det som berättigar ämnet idrott och hälsa dess plats i skolan? Ska eleverna               

aktiveras eller ska de lära sig? Fairclough och Stratton menar att det är vanligt att               21

eleverna inte rör sig i tillräcklig utsträckning på lektionerna för att uppnå            

hälsorelaterade mål. De hävdar å ena sidan att många lärare inte planerar att             

aktiviteterna i första hand ska främja ökad rörelse för eleverna. De lärare som å andra               

sidan planerar lektionerna utifrån att eleverna ska uppnå en hög rörelseaktivitet, får            

också mer aktiva elever. Det kan ifrågasättas om det är eftersträvansvärt då läroplanen             

inte bara ger uttryck för att eleverna ska aktiveras och nå så hög rörelseaktivitet som               

möjligt.  

 

I kommande del är avsikten att redogöra vad forskningen anser att lärare i idrott och               

hälsa värderar när de betygsätter elever. Annerstedt och Larsson menar att de genom             22

sin studie upptäckte att de studerade lärarna inte tydligt kunde formulera hur och vad              

de bedömer i ämnet. Det resulterar i att det brister i validiteten samt reliabiliteten              

gällande hur elever bedöms. Annerstedts och Larssons studie visar att utdelade betyg            

inte bara är relaterat till elevernas förmågor och kunskaper, utan även till personliga             

drag. Många lärare verkar ha sina egna metoder för bedömning i idrott och hälsa och               

de saknar tydliga referenser till styrdokumenten. Några lärare i Annerstedts och           

Larssons studie hade utvecklat ett eget, personligt betygssystem där traditionella          

normer hade starkt fäste. I dessa betygssystem var fokus på särskilda beteenden högt             

värderade när bedömning skedde, även fast det inte står något om beteenden i             

21 Fairclouch, Stephen & Stratton, Gareth, Physical education makes you t and healthy’, Physical education’s               
contribution to young people’s physical activity levels, Health Education Research, Vol 20 no 1, 2005 
22 Annerstedt, Claes & Larsson, Staffan, ‘I have my own picture of what the demands are ...’: Grading in                   
Swedish PEH – problems of validity, comparability and fairness [Elektronisk resurs] European Physical             
Education Review, 2010, Vol.16(2), pp.97-115 
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styrdokumenten. På så sätt blir det i dessa lärares betygskontexter mer viktigt hur du är               

än vad du vet i idrott och hälsa-ämnet. 

 

Redelius, Fagrell och Larsson belyser hur skolan ibland misslyckas med sina egna            23

mål. De skriver att särskilda förmågor i sport är de förmågor som verkar vara mest               

värderade i idrott och hälsa. Ett viktigt mål enligt läroplanen i idrott och hälsa är att                

utveckla elevernas livslånga intresse för regelbunden fysisk aktivitet och göra dem           

ansvariga för sin egen hälsa, betonar Redelius et al. Lärarnas grund för bedömning             

verkar å andra sidan inte innefatta denna aspekt. Konsekvensen blir att många elever,             

kanske specifikt de som idrott och hälsa-ämnet främst vill påverka, de som inte är              

aktiva på fritiden, lär sig att de inte är tillräckligt bra. Det finns en risk att de lär sig att                    

fysisk aktivitet och sport inte är något för dem, menar Redelius et al. De förmågor som                

de eleverna kanske har, snarare än förmågor i sport, blir något som inte värdesätts              

eftersom det inte går att använda för att nå bra resultat i sport. På så sätt riskerar                 

bedömning i idrott och hälsa, enligt Redelius et al., att få en kontraproduktiv effekt när               

syftet är att skapa ett livslångt intresse för regelbunden fysisk aktivitet. Om lärarna             

värderar förmågor i sport så här pass högt, och i förlängningen prioriterar bort så              

många andra aspekter, är frågan hur god kunskap lärarna har angående vad de ska              

bedöma i enlighet med läroplanens kunskapskrav. 

 

Wilkinson, Littlefair och Barlow-Meade är inne på samma spår. De har undersökt            24

vad som menas med begreppet förmåga i idrott och hälsa (engelskt ord: ability).             

Forskarna genomförde dessa undersökningar i Australien och Sverige. De menar att           

förmåga i praktiken syftar till att som elev inneha förmågor som anses vara maskulina.              

Wilkinson et al. antyder att det kan vara att en elev har hög förmåga i idrott och hälsa                  

samt att eleven har förmågor som premieras i idrotter. Det kan till exempel röra sig om                

att uppträda aggressivt i sport. Det resulterar i att elever som inte kan identifiera sig               

med dessa förmågor eller personlighetsdrag, ser sig själva som dåliga i idrott och             

23 Redelius, Karin, Fagrell, Birgitta & Larsson, Håkan, Symbolic capital in physical education and health: to                
be, to do or to know? That is the gendered question [Elektronisk resurs] Sport, Education and Society, 2009,                  
Vol.14(2), pp.245-260 
24 Wilkinson, Shaun, Littlefair, David & Barlow-Meade, Linda, What is recognised as ability in physical               
education? A systematic appraisal of how ability and ability differences are socially constructed within              
mainstream secondary school physical education, European Physical Education Review, 19(2) 147–164, 2013 
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hälsa. Detta måste inte betyda att de har låga kunskaper eller förmågor i enlighet med               

läroplanen, utan att deras förmågor inte passar in i den undervisning som genomförs.             

Detta stämmer även in med Wrenchs och Garretts studie. De menar att ämnet har en               25

tendens att konstruera olika sanningar i fråga om kön och detta fenomen sträcker så              

långt som till lärarna. Synen på kroppen hävdar forskarna styrs av en mansnorm. Detta              

blir problematiskt för kvinnliga deltagare, då undervisningskontexten i förlängningen         

blir anpassad för män.  

 

Svennberg, Meckbach och Redelius skriver att lärares betygssättning är influerad av           

faktorer som inte stämmer överens med nationella betygskriterier. Svennberg et al.           

skriver att de uppfattar de studerade lärarnas betygssättning som ett slags meddelande            

till deras elever, att de ska hjälpa till att få lektionerna att fungera. Betygskriterierna              

som används av lärarna reflekterar situationen i klassrummet och lärarna drar ibland            

nytta av betygskriterierna när de anser att situationen i klassrummet behöver           

förbättras. I läroplanen står det inte att elevernas förmåga att hjälpa till i klassrummet              

ska värderas i betygssättningen.   26

 

Det är mot bakgrund av dessa studier som den här studiens syfte är att undersöka hur                

lärare i idrott och hälsa konkretiserar ett på förhand bestämt kunskapskrav. 

4.2 Lärarens kommunikation och idrott och hälsa 

Redelius, Quennerstedt och Öhman har undersökt hur syften och lärandemål          

kommuniceras i idrott och hälsa. Ett speciellt fokus för dem var att granska hur              

lärandepraktiker framställs, om syftet och lärandemålet kommuniceras eller inte till          

eleverna. Tre olika kategorier konstruerades av Redelius et al. Den första kategorin,            

lärandemål definieras inte – och förklaras inte för eleverna, menar Redelius et al. var              

kännetecknande för lärare som inte förklarade sina lärandemål. I den andra kategorin,            

lärandemål är väldefinierade – men förklaras inte för eleverna, var det vanligt            

förekommande att lärarna i intervjun innan lektionen var ganska tydliga angående           

målen och lärandet. Men framför klassen och bara minuter efter att intervjun har             

25 Wrench, Alison & Garrett, Robyne, Gender encounters: becoming teachers of physical education, Sport,              
Education and Society, 2015 
26 Svennberg et al., 2014 
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avslutats, säger de nästan ingenting om lärandet, målen eller om den specifika            

kunskapen. I den sista kategorin, lärandemål är väldefinierade – och förklaras för            

eleverna, är lärarna detaljerade och uttrycksfulla om den kommande lektionens mål           

och lärande i intervjun, enligt Redelius et al. Framför klassen, förklarade lärarna syfte             

och lärandemål till eleverna på samma sätt som de förklarade det i intervjun innan              

lektionen. När eleverna som haft lärare i den sista kategorin fick frågan om vad de har                

lärt sig under terminen, eller vad de har lärt sig på den senaste lektionen, relaterade               

eleverna sina svar till mål och lärande, till skillnad från elever som hade lärare i de två                 

tidigare kategorierna. Redelius et al. menar att de här tre kategorierna visar att det              

finns en länk mellan lärarens och elevernas språk när de talar om mål, kunskap och               

lärande.  27

 

Quennerstedt et al. skriver att idrott och hälsa i praktiken innefattar en hel del verbal               

kommunikation. De antyder å andra sidan att den mest frekventa kommunikationen           

sker genom rörelser, som ibland även innehåller redskap som till exempel bollar eller             

gymnastikredskap. Detta stämmer överens med Larssons och Karlefors upptäckter.         28

De menar att lektioner i idrott och hälsa ofta tenderar att innehålla aktiviteter som kan               

beskrivas som ”låtsas-aktiviteter”. I dessa aktiviteter är lärandesyftet oklart. Forskarna          

hade när de observerade dessa aktiviteter svårt att observera något lärande över huvud             

taget och det resulterade i att lärarens kommunikation med eleverna i huvudsak var att              

de ”peppade” eleverna. Detta ”peppande” hade som syfte att hålla eleverna aktiva och             

den feedback som gav i dessa aktiviteter hade inte någon koppling med lärande och              

ansågs ur ett utbildningsperspektiv vara irrelevant.  29

 

Wiliam och Leathy skriver att det kan verka självklart att förmedla lärandemål till             30

elever, men att det å andra sidan är svårt att formulera bra och tydliga lärandemål.               

Wiliam och Leathy har identifierat tre nyckelstrategier som de anser att lärare ska             

27 Redelius et al., 2015 
28 Quennerstedt, Mikael, Annerstedt, Claes, Barker, Dean, Karlefors, Inger, Larsson, Håkan, Redelius, Karin & 
Öhman, Marie, What did they learn in school today? A method for exploring aspects of learning in physical 
education [Elektronisk resurs] European Physical Education Review, May 2014, Vol.20(2), pp.282-302 
29 Larsson, Håkan & Karlefors, Inger, Physical education cultures in Sweden: fitness, sports, dancing … 
learning?, Sport, Education and Society, 20:5, 573-587, 2015 
30 Wiliam, Dylan, & Leathy, Siobhan, Handbok i formativ bedömning, strategi och praktiska tekniker,              
Stockholm: Natur och Kultur, 2015 
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jobba efter. Dessa är att lärare ska klargöra, dela och förstå lärandemålen. Vidare             

påpekar Wiliam och Leathy att om eleverna genomför de aktiviteter som läraren            

instruerat om, men utan någon uppfattning om vad målsättningen är, finns det stor risk              

att eleverna inte lär sig det som är meningen. 

 

Redelius et al. påpekar att fler studier behövs för att utforska den invecklade och              

komplexa relationen mellan undervisning och förutsättningarna för lärande i idrott och           

hälsa, genom kommunikation. Det är en relevant aspekt som har varit ett incitament             31

att i denna uppsats undersöka hur lärare i idrott och hälsa själva anser att de               

kommunicerar ett konkretiserat kunskapskrav till sina elever. 

4.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den här delen av uppsatsen antyder att lärare i idrott och hälsa, för att ge eleverna                

chansen att nå en hög rörelseaktivitet, också måste planera aktiviteterna utefter detta            

syfte. Det blir dock problematiskt då läroplanen ger uttryck för många fler syften än              32

att eleverna ska nå en hög rörelseaktivitet. Lärare tenderar att inte sätta betyg som är i                

enlighet med kunskapskraven som står i läroplanen. Faktorer som istället kan vara            

underlag för betyg är elevens karaktärsdrag, hur bra eleven är i olika sporter och hur               33 34

väl eleven hjälper läraren att få situationen i klassrummet att fungera. Forskningen            35

ger uttryck för att flickorna, i enlighet med dessa aspekter, riskerar att exkluderas från              

undervisningen och i förlängningen få lägre betyg. Kritiken grundar sig i att elevens              36 37

kunskaper och förmågor i idrott och hälsa inte är större faktorer i betygsättningen, än              

vad de är.  

 

Det har även presenterats forskning som understryker att elever tydligare förstår vad            

de ska lära sig, om läraren kommunicerar vad de förväntas lära sig. Å andra sida               38

antyder forskningen att den mest frekventa kommunikationen på lektioner i idrott och            

31 Redelius et al., 2015 
32 Fairclough & Stratton, 2005 
33 Annerstedt & Larsson, 2010 
34 Redelius et al., 2009 
35 Svennberg et al., 2014 
36 Wilkinson et al., 2013 
37 Wrench & Garrett, 2015 
38 Redelius et al., 2015 

19 
 



 

hälsa sker genom rörelser. När aktiviteterna inte verkar ha något lärandesyfte,           39

påverkas även lärarens feedback. Läraren kommunicerar i detta fall mest “pepping”           

för att den vill aktivera eleverna. Den feedback som ges blir irrelevant sett från ett               

utbildningsperspektiv. Den i uppsatsen studerade forskningen pekar även mot att          40

många lärare tenderar att inte kommunicera syften och lärandemål till sina elever över             

huvud taget. Dessa aspekter riskerar att resultera i att elever genomför de aktiviteter             41

som läraren instruerat om, men utan någon uppfattning om vad målsättningen är. På så              

sätt blir risken stor att eleverna inte lär sig det som är meningen.  42

 

 

39 Quennerstedt et al., 2014 
40 Larsson & Karlefors, 2015 
41 Redelius et al., 2015 
42 Wiliam & Leathy, 2015 
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5. Teoretiskt perspektiv 

I den här delen av uppsatsen är syftet att introducera och diskutera uppsatsens             

teoretiska perspektiv vilket tar sin utgångspunkt i sociokulturell lärandeteori.  

5.1 Olika förmågor används för att utveckla kulturella kunskaper 

I den här uppsatsen är den teoretiska ansatsen det sociokulturella perspektivet.           

Vygotskijs arbeten inom utveckling, lärande och språk benämns som ursprunget till           

teorin enligt Lundgren, Säljö och Liberg. Vygotskij menar att människor använder           43 44

olika förmågor för att utveckla och använda kulturella kunskaper. Således handlar det            

sociokulturella perspektivet om hur människor utvecklar förmågor som är kulturella          

till sin karaktär. Det kan till exempel handla om att läsa och skriva.  

 

Nyström skriver att ett sociokulturellt perspektiv fokuserar på att människor lär sig av             

varandra i alla sociala sammanhang. Vikten ligger på vad någon lär sig istället för om               

de lär sig något. Nyström menar nämligen att det inte råder någon tvekan om att               

människor lär sig något när de interagerar med varandra. Det stämmer överens med             45

Säljö, som menar att människor lär när de är tillsammans, och tillsammans kan skapa              

ett bra lärande.  46

5.2 Redskap och verktyg 

Vygotskij skriver om mediering. Han menar att begreppet avser att människor           47

använder redskap eller verktyg när de förstår sin omvärld och agerar i den. Säljö              

menar, liksom Vygotskij, att inom ett sociokulturellt perspektiv har termerna redskap           

och verktyg en speciell betydelse. Med redskap eller verktyg menas de resurser som vi              

har tillgång till och använder när vi förstår vår omvärld och agerar i den. Resurserna               

kan vara såväl språkliga, intellektuella och fysiska. Människan har utvecklats för att            

råda bot på dess fel och brister. I relation till det menar Säljö att om en människa till                  

43 Lundgren, Ulf, Säljö, Roger, & Liberg, Caroline, Lärande, skola, bildning, Grundbok för lärare, Natur & 
Kultur, 2014 
44 Vygotskij, Lev Semenovich, Tänkande och språk, Göteborg, Daidalos, 2000. 
45 Nyström, 2002 
46 Säljö, 2014 
47 Vygotskij, Lev Semenovich, The problem of the cultural development of the child, The Vygotskij reader,                
Oxford: Blackwell, 1994 
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exempel inte orkar lyfta en tung sten är hävstångstekniken en avgörande förändring            

och upptäckt, medan grävskopan är en revolution. För att kunna köra grävskopan            

krävs speciella och allt mer avancerade kunskaper. Säljö anser att människor på så sätt              

tillsammans har identifierat ett problem som många har och vidare kommit överens            

om hur man ska lösa problemet, samt vilken ny kunskap som då krävs. Det kan anses                

vara en lämplig metafor för hur språket kan användas och utvecklas i sociala             

sammanhang.  48

5.3 Språk - kommunikation - lärande 

Apropå redskap och verktyg, beskriver Vygotskij språket som redskapens redskap.          49

Han anser att det är genom kommunikation med andra människor som vi kan uttrycka              

oss. Språkliga begrepp hjälper oss att organisera vår omvärld. Språket är enligt            

Vygotskij vår partner i det mesta vi gör. Säljö förklarar vidare vilken vikt språket har,               

då det uppkomna problemet är utgångspunkten för det sociokulturella perspektivet.          

Säljö betonar att frågan om hur människor lär och tar till sig nya kunskaper, för att till                 

exempel tänka och utföra praktiska arbeten, är delar av ett samhälle och dess kultur.              

Dessa färdigheter och kunskaper kommer inte ursprungligen från vår hjärna utan är en             

konstruktion av människans interaktion med sin omgivning, betonar Säljö. På så sätt är             

mening och innebörd kommunikativa och inte biologiska företeelser. Med andra ord           

kan vi utnyttja varandra i kollektiva sammanhang för att få en bra inlärningskurva,             

med nya kunskaper och färdigheter. Säljö understryker därför att kommunikationen          

och samarbetet mellan människor är en grundbult i det sociokulturella lärandet.  50

5.4 Det sociokulturella perspektivet i skolan 

Trots att Vygotskij avled 1934, har hans teori påverkan på skolan i dag enligt              

Lundgren, Säljö och Liberg. Den sociokulturella traditionen medför frågor kring hur           51

elever lär sig i vardagen och hur de förhåller sig till sådant de lär sig i skolan. Viktiga                  

frågor som det sociokulturella perspektivet bearbetar är vad som är viktiga           

baskunskaper i vår värld och hur lärande, som äger rum i skolkontexten, kan bli              

48 Säljö, 2014 
49 Vigotskij, Lev Semenovich, Mind in society: the development of higher psychological process, Cambridge,              
MA: Harvard University Press, 1978 
50 Säljö, 2014 
51 Lundgren, Säljö och Liberg, 2014 
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relevant även för andra sammanhang. Nyström anser att det i skolan befinner sig             52

lärare och elever i en social interaktion. Genom att undersöka deras handlingar, vad             

som sägs, skrivs och görs, kan vi förstå lärandet, enligt Nyström. Utveckling och             

lärande sker i ett socialt sammanhang genom interaktion och kommunikation på           

individnivå såväl som på kollektiv nivå, anser Nyström.  53

5.5 Tillämpning av teori 

I den här uppsatsen är det sociokulturella perspektivet ett bra filter för att förklara de               

frågeställningar som ställs i den här uppsatsen. Detta för att målet med uppsatsen är att               

rikta fokus på hur lärare själva har konkretiserat ett förutbestämt kunskapskrav och hur             

de kommunicerar detta till elever. Redelius, Quennerstedt och Öhman är inne på            

samma spår och menar att deras studie, som drar åt samma håll som den här               

uppsatsen, med fördel använder sig av det sociokulturella perspektivet. Teorin bidrar           

till att uppmärksamhet riktas mot hur lärare värderar lektioner i idrott och hälsa genom              

att kommunicera syften och läranderesultat. På så sätt möjliggör det sociokulturella           

perspektivet en granskning av förutsättningarna för lärande samt vilka sorter av           

lärande som är privilegierade i olika lärandepraktiker. Redelius menar att det är ett             54 55

rimligt antagande att med ett sociokulturellt perspektiv, se skolans lektioner i idrott            

och hälsa som tillfället då elevernas syn på idrott och fysisk aktivitet skapas. Hon              

menar vidare att eleverna ofta gör det som omgivningen kräver eller tillåter. Hur             

eleven uppträder kan påverkas av samspelet med läraren, genom att till exempel            

innehåll spelar roll. Samspelet med de andra eleverna sätter ramarna för vilka            

handlingar som förväntas och är inom det osynliga ramverk gruppen har. De sociala             

praktikerna blir således en viktig del i elevernas sätt att se på idrott och fysisk aktivitet,                

både i skolan och utanför skolverksamheten på lång sikt. 

 

Quennerstedt et al. skriver att lärande ses som en social produktion av mening i              

relation till individens erfarenheter och den institutionella kontexten, enligt det          

sociokulturella perspektivet. I en sportkontext innebär detta att människor investerar i           

52 Vygotskij, 1978 
53 Nyström, 2002 
54 Redelius et al., 2015 
55 Redelius, Karin, MVG i idrott och hälsa - vad krävs då? elevers syn på lärares bedömningspraktik, Svensk                  
Idrottsforskning, 17:4, 23-26, 2008 
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den ansträngning som krävs för att delta och vara fysiskt aktiva i en specifik kontext               

och att tillgodogöra sig den kroppsliga kompetens som krävs. Särskilt om individen            

känner att den vill tillhöra gruppen blir den investerade ansträngningen extra viktig.  56

 

I den här uppsatsen används sociokulturell lärandeteori för att identifiera vilka förmågor,            

kunskaper eller beteenden som läraren värderar när den sätter betyg i det utvalda             

kunskapskravet. Teorin används även för att identifiera vilka kunskaper och förmågor           

lärarna ger uttryck för att eleverna har nytta av utanför skolans kontext. Vidare används              

teorin för att analysera vilka redskap och verktyg läraren använder för att kommunicera             

kunskapskravet till sina elever. 

  

56 Quennerstedt et al., 2014 
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6. Metod 

Syftet med kommande del är att redogöra för den här uppsatsens metod som är              

semistrukturerad intervjumetod. Vidare beskrivs på vilka grunder urvalet gjordes samt hur           

det var ett medvetet val att intervjua, för uppsatsens författare, både kända och okända              

lärare. Avslutningsvis redogörs uppsatsens reliabilitet, validitet och etiska aspekter.  

6.1 Val av metod 

Patel och Davidson antyder att det finns både fördelar och nackdelar med            57

kvantitativa respektive kvalitativa studier. En av fördelarna med en kvantitativ studie           

är att resultaten blir baserade på ett stort empiriskt underlag där många får svara på               

samma frågor. Det blir på så vis en mer rättssäker undersökning än om             

undersökningen hade varit kvalitativ. De menar å andra sidan att kvalitativa studier            

kan bidra med större djup och en bredare förståelse för hur människor känner och hur               

sociala system fungerar. En kvalitativ studie kan på så vis ge fylligare information om              

det undersökta materialet. Eftersom syftet med den här uppsatsen är att kunna ge en              

djupare inblick i lärarnas förmåga att konkretisera och kommunicera ett av           

kunskapskraven har den här uppsatsens metod en kvalitativ inriktning, fokus ligger på            

språket istället för siffror. Kvale och Brinkmann skriver om sju stadier i en             58

intervjuundersökning. Dessa har den här studien tagit i beaktning under det           

metodologiska arbetet. De sju stadierna är tematisering, planering, intervju, utskrift,          

analys, verifiering och rapportering. 

 

Tematiseringen handlar om att formulera undersökningens syfte och föreställningen         

om ämnet för undersökningen innan intervjuerna börjar. Det gjordes i diskussion           

mellan författarna innan arbetets början, då uppsatsens tema uppfattades som          

intressant från båda parter. Nästa steg är planeringen och det handlar om att den görs               

utifrån vilken kunskap som eftersträvas. Även de moraliska konsekvenserna av          

57 Patel, Runa & Davidson, Bo, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en              
undersökning, 4., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011 
58 Kvale, Steinar, & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 3. [rev.] uppl., Studentlitteratur,             
Lund, 2014 
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undersökningen ska beaktas enligt Kvale och Brinkmann. Det gestaltade sig genom att            

författarna till uppsatsen planerade vad som skulle göras när, till exempel när            

intervjuerna skulle ske och med vilka intervjupersoner. I det här exemplet ingår även             

arbetet med intervjuguidens utformning. Det tredje stadiet är att intervjuerna          

genomförs vilket utfördes enligt plan och ungefärligt schema. Det fjärde stadiet är            

utskriften, vanligtvis innebär det att forskaren överför talspråket till skriftspråk. Det           

gjordes av författarna i anslutning till att intervjuerna genomförts och det var vikt att              

båda författarna var överens hur tolkningen av intervjun gestaltade sig i textform. Det             

femte stadiet är analysen, som enligt Kvale och Brinkmann görs utifrån           

undersökningens syfte och ämne och på grundval av intervjumaterialets karaktär. Det           

gjordes i den här uppsatsen med hjälp av sociokulturella lärandeperspektivet. Efter           

analys av intervjuresultatet identifierades kategorierna olika förmågor används för att          

utveckla kulturella kunskaper samt redskap och verktyg. De två andra kategorierna           

blev språk, kommunikation och lärande samt det sociokulturella perspektivet i skolan.           

Det näst sista stadiet är verifieringen och då handlar det om att fastställa             

intervjuresultatets validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Det gjordes genom        

diskussion mellan författarna i samband med ytterligare läsningar av uppsatsens          

resultatdel. Slutligen är det sjunde stadiet enligt Kvale och Brinkmann rapporteringen.           

Undersökningens resultat ska rapporteras och även de använda metoderna som ska           

motsvara vetenskapliga kriterier. Slutligen ska dessa aspekter enligt Kvale och          

Brinkmann redovisas i en läsbar produkt och det var det sista som skedde i arbetet               

med den här uppsatsen innan slutopponeringen.   59

 

Hedin och Martin förklarar att forskaren i arbete med semistrukturerade intervjuer           60

utgår från frågeområden snarare än exakta, detaljerade frågor. Istället för att ha direkta             

frågor har forskaren större frågeområden. Fördelar med det är att intervjupersonen får            

möjlighet att prata mer naturligt istället för bara en “fråga-svar-intervju”.          

Intervjupersonen kan också styra samtalet på ett helt annat sätt och kan därför berätta              

vad den tycker är viktigt. Syftet med intervjuerna är att få en persons syn på sin                

verklighet och man vill därför att personen ska berätta så mycket som möjligt utan att               

59 Kvale & Brinkmann, 2014 
60 Hedin, Anna , En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju, 1996, Reviderad av Martin,                  
C 2011 
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ledas av intervjuaren. Den här uppsatsens metod är därav den semistrukturerade           

intervjun. 

6.2 Urval 

Eftersom ämneslärarprogrammets inriktning är på arbete i gymnasieskolan, har den          

här uppsatsens syfte varit att undersöka hur lärarna arbetar på gymnasiet. Mot den             

bakgrunden har fokus varit på ett specifikt kunskapskrav från gymnasiets kursplan           

från kursen idrott och hälsa 1. Anledningen till att studien fokuserat på ett             

kunskapskrav, är för att det behövdes en avgränsning, men även för att detta             

kunskapskrav innefattar skrivelsen ”en bredd av aktiviteter”. Det resulterar i att det            

utvalda kunskapskravet ständigt är aktuellt under hela idrott och hälsakursens gång. 

 

I den här studien har för uppsatsens författare både kända och okända lärare som har               

intervjuats. Patel och Davidson tar upp både fördelar och nackdelar med att intervjua             

kända och okända personer. En nackdel med att intervjua personer man inte känner             

sedan tidigare är att man som intervjuare eller observatör, riskerar att uppleva problem             

med att få all information man önskar. Detta beror enligt Patel och Davidson på det               

kan finnas risk att de man intervjuar eller de man observerar är mer återhållsamma och               

håller inne på information. Samtidigt kan det finnas risk att frågor förbigås när man              

intervjuar en person som är känd sedan tidigare, eftersom det redan finns vissa             

förkunskaper som inte alltid framgår i studien. Därför intervjuades både kända och            

okända personer i den här studien.  61

 

Innan arbetet med att genomföra intervjuerna skickades förfrågningar ut via mail till            

sex olika lärare om att få intervjua dem. I mailet beskrevs att intervjun beräknades ta               

cirka 30 minuter och att intervjun handlade om konkretisering av ett kunskapskrav och             

om kommunikation med elever. Tre av de tillfrågade lärarna var sedan tidigare kända             

av författarna till denna studie då möten uppstod under VFU-perioderna. Tre av            

lärarna var inte sedan tidigare kända. Via kontaktuppgifter på respektive skolas           

hemsida fanns mailadresser och på så sätt togs en kontakt. Av sex tillfrågade lärare,              

61 Patel & Davidsson, 2011 
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tackade fyra ja till att delta. Två av dem var kända sedan tidigare och två var inte                 

kända sedan tidigare. 

6.3 Genomförande av intervjuer och analys 

Efter utskick av mailförfrågningar om intervjuer, tackade dessa fyra lärare i idrott och             

hälsa ja till att intervjuas: 

 

Intervjuperson 1 (IP 1) är en man som är 67 år gammal. Han har jobbat som lärare i                  

idrott och hälsa på sin skola sedan år 1982. Han är en legitimerad lärare och är känd av                  

författarna till uppsatsen sedan tidigare. 

 

Intervjuperson 2 (IP 2) är en man som är 48 år gammal. Han har jobbat som lärare i                  

idrott och hälsa sedan år 2000. Han är en legitimerad lärare och är känd av författarna                

till uppsatsen sedan tidigare. 

 

Intervjuperson 3 (IP 3) är en kvinna som är 43 år gammal. Hon har jobbat som lärare                 

sedan 2008, bland annat som lärare i idrott och hälsa. Sedan 2013 har hon inte haft                

några kurser i idrott och hälsa, men började inför höstterminen 2019 återigen att             

undervisa i kursen idrott och hälsa 1. Hon är legitimerad lärare och är inte känd av                

författarna till uppsatsen sedan tidigare. 

 

Intervjuperson 4 (IP 4) är en man som är 45 år gammal. Han har jobbat som lärare i                  

idrott och hälsa sedan år 2001. Han är legitimerad lärare och är inte känd av författarna                

till uppsatsen sedan tidigare. 

 

På de fyra intervjutillfällena deltog båda författarna. En hade en passiv roll under             

själva intervjun, satt framför en dator och skrev ner lärarens svar. Den andra ledde              

intervjun och ställde frågorna som redovisas i intervjuguiden. Den går att läsa i sin              

helhet under bilagor i slutet av uppsatsen. Inspiration hämtades från Bryman , som            62

skriver om kvalitativa intervjuer. Han beskriver den ostrukturerade intervjun och den           

semistrukturerade intervjun. Bryman menar att den ostrukturerade intervjun ibland kan          

62 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011 
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likna ett vanligt samtal. Det kan hända att intervjuaren ställer en enda fråga och sedan               

får intervjupersonen svara och associera fritt. Den semistrukturerade intervjun, som          

var metoden under dessa intervjuer, handlar enligt Bryman om att forskaren har en             

lista över specifika teman som den vill behandlas. Forskaren använder sig i            

semistrukturerade intervjuer ofta av en intervjuguide. I stort sett ställs frågorna i den             

ursprungliga ordningen men frågor som inte ingår i intervjuguiden kan också ställas.  

 

Bryman beskriver grundläggande råd vid förberedelsen och utformningen av         

intervjuguiden. Dessa togs i beaktande vid utformningen av den här studiens           

intervjuguide. Bryman antyder att det är viktigt att skapa ett visst mått av ordning i de                

teman som är aktuella, så att frågorna som rör dessa teman följer på varandra på ett bra                 

sätt. Bryman påpekar även att intervjufrågorna ska formuleras på ett sätt som            

underlättar svar på undersökningens frågeställningar. Det är även viktigt att använda           

ett begripligt språk som passar intervjupersonerna och det ska inte ställas ledande            

frågor. Avslutningsvis sammanfattar Bryman att intervjuaren ska noterna och fråga om           

bakgrundsfakta, till exempel intervjupersonens ålder, kön eller hur länge personen          

arbetat på det här stället. Bryman konstaterar att detta är viktig information för att              

forskaren ska kunna sätta in intervjupersonens svar i ett sammanhang.  63

 

Intervjuerna tog mellan 30 och 45 minuter att göra. Att tiden varierade har att göra               

med att personen som blev intervjuad hade möjlighet att “sväva iväg” i sina svar. De               

kända intervjupersonerna, utnyttjade den möjligheten i högre utsträckning än de          

okända. För att analysera intervjumaterialet användes sociokulturell lärandeteori. I         

intervjuguiden var frågorna sedan tidigare uppdelade i “kunskapskrav” och         

“kommunikation med eleverna”. Teorin delade sedermera upp materialet i fler          

kategorier utöver de som redan fanns. Slutligen analyserades materialet i kategorierna           

“olika förmågor används för att utveckla kulturella kunskaper”, “redskap och          

verktyg”, “språk - kommunikation - lärande” och “det sociokulturella perspektivet i           

skolan”.  

63 Bryman, 2011 
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6.4 Tillförlitlighet (reliabilitet och validitet) 

Den här studien innefattar fyra lärares svar. Därmed ska studiens resultat inte tolkas             

som generaliserbara för alla lärare i hela Sverige. Syftet med studien var att gå på               

djupet angående hur de fyra lärarna konkretiserar ett specifikt kunskapskrav samt hur            

de anser att de kommunicerar detta till sina elever. Detta går i linje med att uppsatsen                

använder sig av en kvalitativ metod. 

 

Svaren som ges i resultatdelen är framtagna efter en diskussion mellan de båda             

författarna, angående hur respektive lärares svar ska tolkas. I anslutning till att            

intervjun avslutats tolkades anteckningarna från intervjun gemensamt. Efter det         

renskrev författarna anteckningsmaterialet gemensamt och skrev in det i ett          

uppsatsdokument. Detta relaterar Bryman till intern reliabilitet. Detta innebär att          

medlemmarna i ett forskarlag kommer överens hur de ska tolka det de ser och hör.   64

 

Validitet är enligt Bryman ett mått på hur väl en studie mäter det som ska mätas. Den                 

här studiens avsikt var att utforska hur lärare i kursen idrott och hälsa 1 konkretiserar               

ett specifikt kunskapskrav och hur de själva anser att de kommunicerar detta till sina              

elever. Som författare kan det anses att intervjupersonerna svarat på de frågorna som             

ställdes under själva intervjutillfället och då var intervjuguiden ett nödvändigt stöd           

eftersom den hjälpte till i samtalet med lärarna för att hålla intervjun lagom till ämnet               

och få ett bra flyt i intervjun.   65

6.5 Etiska aspekter 

Bryman antyder att grundläggande etiska frågor rör frivillighet, integritet,         

konfidentialitet och anonymitet för de personer som är direkt inblandade i forskningen.            

Viktiga aspekter som Bryman belyser, som är aktuella för den här semistrukturerade            

intervjustudien, är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetkravet och      

nyttjandekravet.  66

 

64 Bryman, 2011 
65 Bryman, 2011 
66 Bryman, 2011 
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I mailet som skickades ut till de sex lärarna, där de tillfrågades om de kunde tänka sig                 

att ställa upp på intervjun, stod studiens syfte. Det belystes även i mailet att lärarna               

kan hoppa av intervjun när de vill, utan att i så fall behöva ange några skäl till                 

avhoppet. Det upprepades även muntligt innan intervjun började. Detta är vad Bryman            

benämner som informationskravet. Genom att lärarna fick möjlighet att säga nej till att             

delta till studien, vilket två av de sex tillfrågade lärarna också gjorde, relaterar detta till               

vad Bryman anser går i linje med samtyckeskravet.  67

 

Under arbetet med studien hanterades personuppgifter som berör intervjupersonerna.         

Det rör sig till exempel om mailadresser och telefonnummer. Denna information           

förvarades på ett sådant sätt att obehöriga inte kunde komma åt det. Detta är enligt               

Bryman en viktig aspekt av konfidentialitetskravet. Fortsättningsvis har de uppgifter          

som berört intervjupersonerna endast använts för forskningsändamålet. Detta relaterar         

enligt Bryman till nyttjandekravet. Utöver detta är samtliga fyra personer som           

intervjuats anonyma.  68

 

  

67 Bryman, 2011 
68 Bryman, 2011 
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7. Resultat 

I den här delen av uppsatsen är syftet att presentera de intervjuade lärarnas svar. Detta               

görs i två huvudkategorier, lärarnas tolkningar av kunskapskravet och lärarnas          

förmåga att kommunicera kunskapskravet till elever. IP är i denna del av texten en              

förkortning för intervjuperson. 

7.1 Lärarnas tolkningar av kunskapskravet 

Utöver ovan nämnda huvudrubrik delas kommande del in i underrubrikerna att           

genomföra och att beskriva. 

7.1.1 Att genomföra  

Under den här underrubriken är syftet att redogöra för hur lärarna konkretiserar            

begreppen rörelsekvalitet, med säkerhet, en bredd av aktiviteter och komplex karaktär. 

 

IP 1 anser att det för uppsatsen valda kunskapskravet är otydligt. Han tycker det är               

svårt att ta hänsyn till alla rörelsekvaliteter när det är dags att sätta betyg. I stora drag                 

menar IP 1 att det viktigaste är hur mycket eleven har deltagit när detta kunskapskrav               

betygsätts. IP 1 säger fortsättningsvis att han inte låter eleverna jobba i block, utan              

istället försöker få eleverna att finna rörelseglädje genom att de får jobba med minst              

två olika aktiviteter på varje lektion. IP 1 hävdar att om eleverna känner rörelseglädje,              

kommer de visa goda rörelsekvaliteter automatiskt. IP 1 menar att han inte betygsätter             

rörelsekvalitet vid enstaka tillfällen, utan han väger in det han anser är relevant när              

betyget ska sättas. Exempel på rörelsekvaliteter benämner IP 1 som hur en elev             

springer eller hoppar i en övning. 

 

IP 2 tycker överlag att mycket är otydligt med läroplanen. Han tycker det är              

problematiskt att dess olika delar inte hänger ihop. IP 2 exemplifierar detta genom hur              

momentet rörelser till musik samt dans står framskrivet. IP 2 påpekar att man inte              

måste bedöma det enligt kunskapskraven, men måste ha det som          

undervisningsinnehåll i enlighet med det centrala innehållet. En annan sak som han            

tycker är synd är att man inte får söka resultat, eftersom det står framskrivet att man                
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inte får sätta betyg med kvantitativa mått som underlag. IP 2 säger så här angående               

begreppet rörelsekvalitet: 

 

Innebörden av begreppet rörelsekvalitet är hur väl en elev utför en rörelse i             

förhållande till den valda aktiviteten. En rörelsekvalitet är en förmåga att utföra            

något på ett visst sätt. En rörelsekvalitet kan innebära att rörelsen både är bra              

och dålig. (IP 2)  

 

IP 3 tycker att rörelsekvalitet är ett svårt begrepp att bedöma. Hon påpekar att det är en                 

form av rörelsekvalitet när hon tar sig till jobbet och när eleverna tar sig till skolan. IP                 

3 bedömer rörelsekvalitet som ett samlat omdöme av alla form av rörelse. En elev som               

har goda rörelsekvaliteter kan göra många rörelser i olika aktiviteter. IP 4 menar i sin               

tur att han tolkar rörelsekvalitet som något väldigt brett. Det kan enligt honom handla              

om till exempel grundformer som kasta och fånga, alltså öga-hand-motorik. Det här            

begreppet syftar enligt IP 4 till att eleven gör en rörelse i taget. Han betonar även att                 

det är viktigt att man som lärare tittar på elevens individuella rörelsekvaliteter.  

 

Angående vad som menas när en elev med säkerhet ska kunna genomföra rörelser,             

påpekar IP 1 att eleven ska kunna utföra en rörelse på egen hand, utan handledning. IP                

1 ska kunna inta en roll som observatör i till exempel dans, utan att behöva handleda                

eleven. Ytterligare ett exempel enligt IP 1, är att eleven ska kunna orientera själv ute i                

skogen. IP 2 anser att med säkerhet kunna genomföra rörelser innebär att eleven ska              

kunna klara den fysiska övningen, i förhållande till syfte. Detta kan till exempel             

handla om att eleven kan ta emot en boll, utföra ett steg i dans eller göra en                 

armhävning. IP 2 säger att det handlar om att lyckas med det man gör, det är en rörelse                  

med säkerhet. Fortsättningsvis uttrycker IP 2 att med säkerhet är ett komplicerat            

begrepp, då hans lärarkollegor har olika förkunskaper. Dock påpekar IP 2 att sådana             

problem går att lösa genom att lärarna i idrott och hälsa diskuterar sådana här frågor               

gemensamt. IP 2 understryker att det händer att lärare bedömer sådant här olika, men              

att det är viktigt att lärarna har avsikten att ha en gemensam bedömning. Till exempel               

brukar IP 2, tillsammans med sina kollegor, filma elever i momentet rörelser till musik              
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och sedan titta på det tillsammans och diskutera. Det används som ett stickprov för att               

kontrollera att bedömningen blir så likvärdig som möjligt.  

 

IP 3 säger så här om begreppet med säkerhet: 

 

Det innebär att en elev kan genomföra rörelser och lyckas. Det kan handla om              

ett slag i volleyboll eller att göra ett danssteg för att lösa uppgiften. Det om att                

eleverna anpassar sina rörelser för att klara de uppgifter som de ska genomföra.             

(IP 3)  

 

För IP 4 innebär att en elev med säkerhet kan genomföra rörelser, att det kan utföra                

rörelsen många gånger. Om en elev till exempel lyckas med ett fingerslag i volleyboll,              

så måste den utföra det flera gånger för att den med säkerhet ska ha genomfört ett                

fingertoppsslag i volleyboll. Dock måste detta inte innebära att eleven lyckas med            

rörelsen varje gång. Rörelsen är i fokus, snarare än resultatet.  

 

Att en elev kan genomföra en bredd av aktiviteter, tolkar IP 1 som att eleven ska                

kunna delta i exempelvis rörelser, lekar, spel och uppvärmningar. Eleven ska kunna            

delta oavsett om aktiviteten genomförs i sporthallen, ishallen eller simhallen. Enligt IP            

1 räcker det inte att bara vara bra på en aktivitet. Vidare säger IP 1 att eleven ska                  

kunna vara bra på aktiviteter utan att behöva prata så mycket om det, då detta är en                 

praktisk del av kunskapskravet. IP 2 menar att en bredd av aktiviteter, inte har något               

att göra med antal aktiviteter. Det IP 2 är ute efter när han arbetar med denna del av                  

kunskapskravet, är att han vill se olika karaktärer av kunskaper, exempelvis att bara             

visa upp kunskaper med boll är inte tillräckligt. Eleven ska kunna visa kunskaper i              

exempelvis bollspel, dans, styrka och simning för att denna del av kunskapskravet ska             

vara uppnått. Å andra sidan påpekar IP 2 att de på hans skola inte har något                

gemensamt dokument avseende vad de menar att en bredd av aktiviteter specifikt ska             

innebära. IP 3 anser att en bredd av aktiviteter är lika med många olika sorters               

aktiviteter. Det handlar om att eleverna inte bara klarar olika aktiviteter inom samma             

fält, utan att eleven genomför aktiviteter som kräver olika rörelseförmågor. 
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Enligt IP 4 innebär en bredd av aktiviteter att eleven kan genomföra ett smörgåsbord              

av aktiviteter. IP 4 menar att de på hans skola har max två tillfällen per rörelseaktivitet                

för att ge eleverna möjlighet att genomföra en bredd av aktiviteter. Han menar att de               

på hans skola har gjort ett aktivt val att frångå “de klassiska lektionsserierna” då de               

tror att det kan motverka elevernas fysiska aktivitet.  

 

När ämnet kommer in på vad aktiviteter av komplex karaktär är blir IP 1 irriterad och                

menar att begreppet är svårt att förstå. I förlängningen innebär det att bedömningen av              

kunskapskravet blir mer komplicerat. Vidare säger han: 

 

Det här krånglar bara till det. Innebär det att gå på step up bräda              

istället för att bara gå i takt utan bräda? Handlar det om att ha med               

armar- och ben-rörelser? Jag vet inte vad det är. Ett exempel på            

komplex karaktär skulle kunna vara att öka takten i dans. (IP 1) 

 

IP 2 i sin tur säger att aktiviteter av komplex karaktär innefattar att kroppsrörelserna är               

sammansatta. Olika kroppsdelar ska användas tillsammans i svåra situationer.         

Exempel på svåra situationer är enligt IP 2 mottagning av boll i rörelse och att eleven                

kan göra ett avvägt pass i rörelse. Ett exempel utan boll är att eleven i rörelser till                 

musik använder flera kroppsdelar, samtidigt som den dansar i takt till musiken. 

 

Aktiviteter av komplex karaktär innebär enligt IP 3 att eleven kan göra rörelser med              

flera delar av kroppen samtidigt. Det är en sammansatt rörelse och rörelsen måste             

dessutom vara lyckad. Ett exempel på det är när eleven ska genomföra ett             

rörelseprogram till musik. Då anser hon att det kan vara en rörelse av komplex              

karaktär om eleven i takt till musiken kan röra sig och använda olika kroppsdelar och               

få flyt i det den gör. Det kan också till exempel vara att kunna göra en smash i                  

volleyboll och samtidigt placera var smashen ska hamna. IP 3 menar att eleverna kan              

visa detta i de flesta typer av aktiviteter. 

 

IP 4 säger att utveckling av rörelsekvaliteter är i fokus när det gäller elevers komplexa               

rörelser. Eleven ska kunna göra något som den övat på, för enligt IP 4 kan eleven                
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komplexa rörelsekvaliteter först när den övat. Ett exempel på en komplex rörelse            

enligt IP 4 är en tvåtaktare i basket, men det kan vara vad som helst. 

7.1.2 Att beskriva 

Under den här underrubriken är syftet att redogöra för hur lärarna konkretiserar            

begreppen utförligt och nyanserat, relevanta teorier, kroppslig förmåga och hälsa. 

 

IP 1 menar att utförligt och nyanserat är svårtolkade begrepp. Han säger att han inte               

vet vad nyanserat är för något. IP 1 antyder att det är svårt att jobba med de här                  

värdeorden vid praktiska tillfällen. Han betonar som exempel att det är svårt att be en               

elev förklara något utförligt och nyanserat efter att den kommit tillbaka från en             

löprunda i skogen. Dock påpekar IP 1 att han i teoretiska moment som träningslära              

och kosthållning har bättre möjligheter att utforska om eleven kan förklara något            

utförligt och nyanserat. IP 1 understryker att han inte gillar begreppet nyanserat och             

inte vet vad det betyder. 

 

Angående utförligt och nyanserat säger IP 2 så här: 

 

Utförligt och nyanserat innebär att eleven kopplar in olika aspekter          

och vinklar. Till exempel att eleven kan beskriva att aktiviteter kan           

betyda olika saker för olika människor, att man kan resonera kring           

det. Hur en aktivitet påverkar människor med deras olika         

förutsättningar. Nyanserat är att man kan koppla in vetenskapen och          

beskriva sina tankar med olika synsätt. Det är skillnad på utförligt           

respektive nyanserat. Utförligt är en aspekt, medan nyanserat är         

olika aspekter som man väger samman och ställer mot varandra. (IP           

2) 

 

Eleven ska visa på lite mer avancerade kunskaper, när det kommer till utförligt och              

nyanserat enligt IP 3. Eleven kan både visa på utförliga kunskaper om hälsa och vad               

som är bra för kroppen. Eleven kan också väga samman eller ställa källor mot sina               

egna tankar eller källor mot varandra. Eleverna ska få med sina egna tankar och olika               
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källor för att nå A på det här området. Hon anser att det är skillnad på utförligt och                  

nyanserat, då utförligt är att visa att man har förstått något, att man har goda               

faktakunskaper på området. Det behöver till exempel inte betyda att man skriver            

mycket om något även om det ofta hänger ihop. Nyanserat är att kunna använda sina               

kunskaper och väga saker för och emot. Man kan använda källor i relation till sina               

tankar. Man behöver också kunna förstå vilka källor som är pålitliga och möjliga att              

använda. 

 

IP 4 verkar osäker på begreppet och dess betydelse men sammanfattar sina tankar så              

här: 

 

Hahaha… Eleverna får skriva detta på prov… Tjaa, det kan vara att            

jämföra hur det har sett ut historiskt och nutid… Ett exempel man            

skulle kunna lyfta fram är att prata om kost. Det är skillnad på             

utförligt och nyanserat. Utförligt är då har man gjort det som krävs.            

Till exempel att man kan dansa bugg. Man klarar uppgiften, men           

man rör sig kanske inte alltid vackert och fulländat som man gör om             

man gör något nyanserat. (IP 4) 

 

Relevanta teorier är nästa begrepp som IP 1 får redogöra för. Han tycker det är svårt                

att få eleverna att jobba med relevanta teorier. IP 1 anser att om man tar en lat elev                  

som exempel, är det svårt att få honom att börja prata om relevanta teorier när han                

stretchar. Vidare säger IP 1 att exempel på relevanta teorier kan vara att beskriva              

tallriksmodellen och placera näringsämnen i olika fack. Det handlar om att använda            

sig av sanningar, men det är problematiskt att jobba med då forskarna ändrar sig hela               

tiden.  

 

IP 2 menar att relevanta teorier är vetenskapliga tankar. Eleven ska referera till             

vetenskapen i den här delen av kunskapskravet och de ska gärna koppla det till sina               

egna tankar. IP 2 delar ibland ut vetenskapliga material, eller visar hur eleverna kan få               

tag på dem, så att eleverna kan använda sig av det i sina arbeten. När IP 2 inte delar ut                    

material förväntar han sig att eleverna kan hitta det själva. Han förväntar sig också att               
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en elev på A-nivå kan dubbelchecka information. Med det avser IP 2 att om eleven               

exempelvis läser något på wikipedia eller en blogg, behöver de dubbelkolla fakta med             

en mer pålitlig källa så att det stämmer. En blogg i sig är inte att använda en relevant                  

teori. IP 2 menar att han och hans kollegor upplever att eleverna tycker det är svårt att                 

använda sig av relevanta teorier. Det är en vanlig del som skiljer en elev från att få A                  

eller andra betyg. Han säger att de på skolan håller på att ta fram ett dokument med                 

länkar och artiklar med relevant forskning som eleverna kommer kunna ta del av och              

ha tillgänglig under hela kursen. Relevanta teorier går enligt IP 2 att använda sig av               

när eleverna jobbar med kost och styrketräning.  

 

Angående relevanta teorier, resonerar IP 3 så här:  

 

Svårt begrepp, ofta får eleverna visa på det här när vi håller på med              

träningsdagboken. De får då berätta hur de har kommit fram till det            

träningsupplägg de har. Det kan till exempel vara att diskutera varför           

man ska stretcha efter träning och vad det kan medföra för fördelar.            

Jag vill att eleverna kan ange vilken källa de har använt och vad den              

gav. Den här delen av kunskapskravet är svårt att bedöma många           

gånger tycker jag, det känns inte som att det hinns med riktigt, eller             

det kanske bara prioriteras bort. (IP 3) 

 

Teorin som används ska vara relevant för frågan, menar IP 4. En relevant teori är               

något som följer forskningen. Ett sätt eleverna får visa det på är genom kost och               

träning. Källkritik vägs också in här det är ett flöde av information. IP 4 betonar att                

eleverna måste vara källkritiska för att använda sig av teorier. 

 

På frågan om hur han tolkar begreppet kroppslig förmåga, säger IP 1 så här: 

 

Kroppslig förmåga handlar om att man utgår från sin egen kropp,           

inte från någon annans. Detta är något som alla kan göra oavsett            

kroppsliga förutsättningar, utveckla den kroppsliga förmågan.      
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Eleven deltar med sin egna förmåga, även om den har svårt att utföra             

något. (IP 1) 

 

IP 2 säger i sin tur att kroppslig förmåga innebär att eleven har kvaliteten att               

genomföra olika aktiviteter, möjligheten att genomföra något fysiskt. Det kan enligt IP            

2 handla om vad som helst som är praktiskt. IP 2 och hans kollegor har diskuterat om                 

hjärnan tillhör kroppen och om det ska räknas som kroppslig förmåga. Men så är det               

inte enligt IP 2, för honom är det praktiska utförandet kroppslig förmåga. IP 3 tycker               

att det begreppet och en bredd av aktiviteter går hand i hand. Om man har en god                 

kroppslig förmåga kan man genomföra en bredd av aktiviteter. Hon tolkar kroppslig            

förmåga som den totala kroppsliga kunskapen, det är ett sammantaget omdöme av alla             

fysiska aktiviteter man gör. IP 3 påpekar att man kan jobba med kroppslig förmåga i               

alla typer av moment. 

 

IP 4 säger att kroppslig förmåga innebär att eleven visar kroppsliga kunskaper. Han             

tycker det är viktigt att undervisningen är något som utvecklar den kroppsliga            

förmågan även för de som har en god förkunskap. Eleverna kan enligt IP 4 visa denna                

kunskap i vad som helst, men rörelser till musik nämns som ett bra exempel. I flera                

olika moment behöver eleverna visa på kroppslig förmåga, så det går inte att se i bara                

ett moment eller en aktivitet. 

 

Vidare anser IP 1 att begreppet hälsa handlar om att man kan saker. Det kan vara både                 

praktiskt och teoretiskt. En elev kan till exempel behöva kunna att det är viktigt att               

vara rörlig, men inte för rörlig. Eleven kan i det här exemplet diskutera om den               

behöver bli mer eller mindre rörlig. Detta kan få eleven att förstå sin kropp bättre. Att                

blanda teori och praktik får eleven att förstå sin kropp mycket bättre menar IP 1. Det                

finns olika aspekter att utforska, som hur kroppen reagerar på till exempel            

uppvärmning, pulsträning, kosthållning och styrketräning. IP 1 menar att han får           

eleverna att utföra aktiviteter tillsammans och sedan diskuterar de vad som påverkar            

kroppen och hälsan.  
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Enligt IP 2 är hälsa välbefinnande i fysisk, psykisk och mental bemärkelse. Eleven kan              

visa kunskaper i detta moment genom att den till exempel utvecklar sin kondition. Då              

förstår eleven varför man gör det och gör det. Det kan vara ett kvitto att eleven                

utvecklar sina fysiska förmågor, förstår varför den ska göra det och hur det påverkar              

välmåendet. Man kan säga att den fysiska hälsan jobbar man med hela tiden, eleven              

behöver förstå varför man gör den aktiviteten man gör. Alltså jobbar man med hälsa,              

enligt IP 2, både praktiskt och teoretiskt. 

 

IP 3 resonerar så här angående hälsa-begreppet:  

 

Det handlar om välmående, det kan ju vara allt från fysisk och            

psykisk hälsa egentligen. Fysisk hälsa kan man visa på genom att           

utveckla sin kropp och jobba för en kropp där man mår bra. Psykisk             

hälsa kan baseras på många saker, det kan vara hur kroppen mår,            

eller hur man hanterar stress och andra psykiska aspekter. Man visar           

det genom att förstå och kunna förklara hur man kan förbättra sitt            

mående, i viss mån handlar det också att kunna genomföra det. Man            

kan visa kunskaperna både teoretiskt och praktiskt. Jag tror att det är            

lättare att visa fysisk hälsa praktiskt och psykisk hälsa teoretiskt. (IP           

3) 

 

Hälsa-begreppet på IP 4:s skola är framtaget enligt Världshälsoorganisationens         

definiering. Med andra ord är fokus på social, fysisk och psykisk hälsa. Ett exempel              

som IP 4 betonar kan vara att prata om återhämtning. Eleverna kan visa på kunskaper i                

hälsa genom muntliga diskussioner i samband med föreläsningar och genom          

redovisningar. IP 4 börjar detta arbetsområde teoretiskt men avslutar det praktiskt. 

7.2 Lärarnas förmåga att kommunicera kunskapskravet till elever 

Utöver ovan nämnda huvudrubrik delas kommande avsnitt in i två underrubriker, relevansen            

av kommunikation med elever och när kommunikation sker. 
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7.2.1 Relevansen av att kommunicera kunskapskrav till elever  

På frågan om hur IP 1 kommunicerar detta kunskapskrav till sina elever, säger han att               

det inte är hans grej att lägga fokus på enskilda begrepp. Han tycker att detta är                

riskabelt att prata om dem eftersom det kan bli otydligt för eleverna. Vidare säger IP 1                

att han oftast berömmer eleverna i helklass mitt under lektioner. Han använder då inte              

kunskapskravets begrepp som utgångspunkt i sin direkta feedback. IP 2 däremot ger            

muntlig feedback både individuellt och i grupp till eleverna. När han ger skriftlig             

feedback är den oftast individuellt riktad. Det mest vanligt förekommandet är att han             

ger eleverna muntlig feedback i grupp. IP 2 påpekar att han prioriterar att vara tydlig               

med detta, då han nästan alltid kommunicerar betygskriterier till eleverna. Enligt IP 2             

är det viktigt att kommunicera betygskriterier till eleverna. I grund och botten handlar             

det om att eleverna ska förstå innebörden av lektionen. Det måste finnas ett varför till               

görandet och det ska sedan resultera i ett betyg. IP 2 menar dock att det kanske finns                 

en handfull elever i varje klass som förstår vad han pratar om när det gäller de här                 

sakerna.  

 

Att kommunicera kunskapskrav är även enligt IP 3 viktigt, då hon säger att eleverna              

ska veta vad de behöver kunna. Det är även ett medel för att uppgifterna ska bli                

meningsfulla för eleverna. Vidare anser IP 3 att en god relation med eleverna är viktigt               

för att de ska vara mottagliga för feedback. 

  

IP 4 tror det är viktigt att eleverna inte blir bedömda hela tiden. Enligt IP 4 är det                  

vanligt förekommande att eleverna och han nästan alltid har samma känsla angående            

vilket betyg de senare tilldelas. Det händer enligt IP 4 att elever kommer och frågar               

honom om kunskapskravet. Han hävdar att eleverna är så starkt påverkade av olika             

betyg, så han tror det är viktigt att eleverna också känner att de har roligt i skolan.                 

Detta är särskilt viktigt i ettan och sedan i tvåan tittar de mer på betygen. Att de                 

diskuterar kunskapskravens begrepp händer i stort sett aldrig. Avslutningsvis tror inte           

IP 4 att elever har förståelse för begreppen i kunskapskraven. Men å andra sidan              

ifrågasätter han om det är så eftersträvansvärt över huvud taget. Han säger att ingen av               

eleverna ändå förstår begreppen och han har heller inte diskuterar dem med elverna. 
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7.2.2 När kommunikation sker 
I slutet av varje termin har IP 1 individuella samtal med eleverna om deras upplevelser               

av lektionerna i idrott och hälsa samt hur de ligger till betygsmässigt. På frågan om hur                

ofta IP 1 pratar om kunskapskravet med eleverna säger han så här: 

 

Jag pratar om detta med eleverna högst två gånger om året. Då går             

jag igenom kunskapskraven och så kör vi, eleverna är inte          

intresserade av kunskapskraven. Jag sätter mig inte och pekar på vad           

som krävs för de olika betygen. Det blir för tidskrävande för mig            

som lärare om jag jämt går igenom alla kunskapskrav. Det händer att            

ambitiösa elever går igenom kunskapskraven själva. Vi på skolan         

skriver dessutom om kunskapskraven och har egna varianter. (IP 1) 

 

Fortsättningsvis påpekar IP 1 att det endast har hänt en gång under alla hans år som                

lärare att en elev kommit och ställt frågor som relaterar till kunskapskraven. IP 1 tror               

att eleverna mer värderar att de trivs på lektionerna, snarare än hur betygskriterierna             

ser ut. Ibland låter han dock eleverna titta på matriserna som han har. IP 1 anser annars                 

att eleverna har låg kunskap om begreppen i kunskapskraven, han säger så här:  

 

Eleverna kanske hade fått ut mer av lektionerna om de haft bättre            

koll på kunskapskraven. Ibland använder jag kunskapskraven för att         

motivera att vi måste ha till exempel dans. Detta gör jag när eleverna             

tjatar om att de vill spela fotboll. De tycker inte jag är klok när jag               

väljer dans istället för fotboll, då det ska vara roligt att ha idrott, men              

då använder jag kunskapskravet för att legitimera valet av aktivitet.          

(IP 1) 

 
IP 2 brukar däremot kommunicera detta kunskapskrav i samband med praktiska           

lektioner, men skriver även ned det på inlämningsuppgifter. Även skolans          

webbplattform används för att kommunicera betygskriteriet till eleverna. Till största          

del sker denna typ av kommunikation muntligt med eleverna, ibland före lektionerna            
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och ibland efter, enligt IP 2. Han tror att det finns en risk att det blir för mycket                  

pappersarbete om eleverna främst ska ta emot denna konkretisering skriftligt.  

 

Exempel på hur IP 2 kan kommunicera betygskriteriet, kan vara att han säger till              

elevgruppen att det i dag är fokus på en bredd av rörelsekvaliteter. När IP 2 påpekar                

detta, är det oftast i första lektionen i en lektionsserie. Han försöker lyfta in de viktiga                

begreppen i varje block. IP 2 säger så här angående hur han jobbar med att               

kommunicera med elever: 

  

Det händer att eleverna får styra och då släpper jag guarden och låter             

det bara rulla på och vara roligt för eleverna. Då pratar jag inte om              

sådant. Det händer också att elever kommer och frågar mig vad till            

exempel ett värdeord betyder, jag skulle uppskatta att det händer          

kanske 5 gånger i snitt per år. (IP 2) 

 

IP 3 kommunicerar likt IP 1 alltid kunskapskravet när hon påbörjar en ny kurs. På               

skriftliga prov och inlämningsuppgifter skriver hon alltid med vad hon bedömer.           

Annars säger hon att det kanske inte blir så ofta. IP 3 säger fortsättningsvis att hon                

egentligen borde ha med värdeorden mer i början av lektionerna, i nuläget händer det              

att hon ibland lyfter fram vissa värdeord i undervisningens gång. 

 

IP 4 kommunicerar ibland detta kunskapskrav till eleverna. Han menar att han            

försöker bedöma lite i taget, istället för att konstant arbeta med matriser och listor.              

Detta resulterar i att IP 4 inte kommunicerar kunskapskravet hela tiden till eleverna.             

Han anser att han däremot jobbar mycket med feedback. Det är något som delas ut till                

eleverna varje lektion. IP 4 har särskilt fokus på individuell feedback och vill ge det               

till alla elever varje lektion. Ibland blir dock feedbacken bara kollektiv men IP 4 har               

som ambition att ge individuell feedback varje lektion. IP 4 går igenom            

kunskapskravet i början av kursen, men släpper det sedan och tar upp det igen när det                

närmar sig slutet av kursen. “Eleverna får göra sitt bästa och sedan ser de hur de ligger                 

till” menar han.  
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7.3 Sammanfattning 

Resultatet av intervjuerna tyder på att lärarna konkretiserar kunskapskravets begrepp          

olika. Detta resulterar i att olika förmågor värderas när dessa lärares elever sedermera             

bedöms och får betyg i det aktuella kunskapskravet. Intervjuerna tyder även på att det              

varierar angående hur lärarna kommunicerar kunskapskravet med hjälp av redskap, i           

det här fallet att skriva upp kunskapskravet på papper och ta hjälp av skolans              

webbplattform.  

 

Intervjuerna visar även att det varierar angående hur högt lärarna prioriterar att            

kommunicera kunskapskravet vid upprepade tillfällen. Några av lärarna kommunicerar         

kunskapskravet i början av varje aktuellt tema, medan övriga lärare nämner           

kunskapskraven i början och slutet av kursen. Lärarna ger även uttryck för olika             

kunskaper som eleverna tillgodogör sig genom ämnet, som de har nytta av utanför             

skolans kontext. 
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8. Analys 

I följande avsnitt är syftet att analysera resultatet från intervjuerna med hjälp av             

Vygotskijs sociokulturella teori. Kategorierna som intervjumaterialet analyseras med        

är “olika förmågor används för att utveckla kulturella kunskaper”, “redskap och           

verktyg”, “språk - kommunikation - lärande” och “det sociokulturella perspektivet i           

skolan”. 

8.1 Olika förmågor används för att utveckla kulturella kunskaper 

Vygotskij menar att människor lär sig tillsammans och använder då olika förmågor för             

att utveckla och använda kulturella kunskaper. Således handlar det sociokulturella          

perspektivet om hur människor utvecklar förmågor som är kulturella till sin karaktär.            69

En av de här studiens slutsatser är att lärarna värderar olika förmågor i fråga om               

samma kunskapskrav. Därmed är syftet med följande del att analysera vilka olika            

förmågor som lärarna har identifierat som viktiga, på frågan om samma begrepp från             

det aktuella kunskapskravet.  

 

I fråga om begreppet rörelsekvalitet svarar en av lärarna att hur mycket eleven deltar              

är det viktigaste. En annan lärare svarar att hur eleven rör sig i förhållande till den                

valda aktivitetens syfte är definierande för begreppet. En tredje lärare i sin tur säger att               

begreppet är ett samlat omdöme för all form av rörelse medan en fjärde lärare säger att                

rörelsekvaliteter handlar om att göra en rörelse i taget. För en av lärarna syftar              

begreppet att med säkerhet utföra rörelser, om att genomföra rörelser utan           

handledning. För den andra läraren handlar det ännu en gång om att genomföra             

rörelser i förhållande till syfte med aktiviteten. Den tredje läraren säger att det handlar              

om att göra rörelser och lyckas med dem medan den fjärde läraren säger att det inte                

har något att göra med att lyckas hela tiden, utan att kunna utföra rörelsen flera gånger                

oavsett resultat. Vygotskij menar att olika människor använder olika förmågor för att            

utveckla och använda sina kunskaper i förhållande till sin bakgrund. Lärarna är inne på              

liknande spår vad gäller bedömning av de här delarna av kunskapskravet, det handlar             

69 Vygotskij, 2000 
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om olika form av rörelse som sker i förhållande till vissa utvalda aktiviteter. Att              

samma typ av rörelser värdesätts av olika lärare på olika skolor kan tyda på att de                

kommer till lektionerna med liknande bakgrund, till exempel idrottsbakgrund, och          

därmed har liknande syn på vad ska bedömas och utvecklas hos eleverna. På så vis               70

bedöms och betygssätt samma eller åtminstone liknande egenskaper trots att det inte är             

nedskrivet i läroplanen.  

 

Två begrepp i det berörda kunskapskravet som några av de intervjuade lärarna hade             

svårt att förklara var utförligt och nyanserat samt relevanta teorier. En av lärarna             

menar att han inte vet vad som menas med begreppen utförligt och nyanserat. Den              

andra läraren säger att det handlar om att koppla in olika aspekter och vinklar i ett                

resonemang, i samband med det ska eleven kunna koppla in vetenskapen. Den tredje             

läraren påpekar att utförligt handlar om att ha goda faktakunskaper inom ett område,             

medan nyanserat handlar om att väga olika aspekter för och emot. Enligt den fjärde              

läraren handlar utförligt om att göra det som krävs, till exempel genom att dansa bugg,               

medan man rör sig vackert och fulländat om man rör sig nyanserat.  

 

När lärarna diskuterar relevanta teorier menar en av lärarna att “relevanta teorier är             

svårt att jobba med i ämnet”, medan de andra tre påpekar att det handlar om att                

använda sig av vetenskapliga tankar och att referera till dem, främst i skriftliga             

arbeten, även om antalet skriftliga arbeten inte är en speciellt vanlig examinationsform            

hos någon av de fyra lärarna. Redelius anser att eleverna ofta gör det som              

omgivningen tillåter eller kräver. Det kan vara både vad elever eller vad andra lärare              

har för syn på vad ämnet ska innehålla. Samspelet mellan lärare och elev påverkar vad               

eleven har för krav på sig och därmed hur eleven uppträder och utvecklas. Om              71

lärarna bara till vissa delar förstår läroplanen och därmed sitt uppdrag blir vilka krav              

som ställs på eleverna en högst individuell tolkning för varje lärare på varje skola. 

 

Den här delen av analysen indikerar att lärarna värderar olika lärandemål i fråga om              

samma kunskapskrav. I de flesta av de intervjuade lärarnas svar, råder det brist på en               

70 Vygotskij, 1994 
71 Redelius, 2008 
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gemensam tolkning av kunskapskravets begrepp. Oavsett vilken tolkning som görs,          

anser å andra sidan Nyström att det inte råder någon tvekan om att människor lär sig                

när de interagerar med varandra. Detta innebär att eleverna som gemensamt deltar i             72

dessa lärares lärandekontexter, i de flesta fall får sträva efter olika lärandemål, som             

värderas olika av lärarna i kursen.  

8.2 Redskap och verktyg 

Vygotskij skriver om mediering. Han menar att begreppet avser att människor           

använder redskap och/eller verktyg när de förstår sin omvärld och agerar i den. I              73

kommande del är syftet att analysera vilka redskap eller verktyg som de intervjuade             

lärarna använder sig av när de kommunicerar kunskapskraven till sina elever. I den här              

delen avses inte främst att analysera det muntliga ordet, det analyseras i nästa del. 

 

IP 1 och IP 4 gav i intervjun å ena sidan inte uttryck för att de jobbade med något                   

specifikt redskap eller verktyg när de kommunicerade kunskapskraven till eleverna. IP           

2 och IP 3 gav å andra sidan uttryck i intervjun för att de använder sig av redskap och                   

verktyg i kommunikationen med eleverna. Båda menar att de skriver ned           

kunskapskraven på inlämningsuppgifter och skriftliga prov för att tydliggöra det för           

eleverna. IP 2 ger även uttryck för att han använder skolans webbplattform för att              

kommunicera betygskriteriet till eleverna. Säljö skriver att sociokulturella verktyg och          

redskap kommer till när människor tillsammans har identifierat ett problem som           

många har och kommer överens om hur man ska lösa problemet. IP 2 säger att hans                74

skriftliga feedback till eleverna, oftast är individuellt riktad. Det skiljer sig därmed mot             

den muntliga kommunikationen, då den typen av feedback oftast är riktad till en             

grupp. IP 2 vill dock betona att han tror att det finns en risk att det blir för mycket                   

pappersarbete för eleverna om varje kunskapskrav ska konkretiseras skriftligt, därför          

jobbar han inte med denna typ av kommunikation genom redskap eller verktyg hela             

tiden. 

 

72 Nyström, 2002 
73 Vygotskij, 1994 
74 Säljö, 2014 
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Det är i den här studien tydligt att lärarna till största del kommunicerar kunskapskravet              

muntligt till sina elever. Därför är avsikten med nästa del att fokusera på hur lärarna               

kommunicerar dessa aspekter muntligt, genom redskapen, nämligen hur språket         

används. 

8.3 Språk - kommunikation – lärande 

Apropå redskap och verktyg, hävdar Vygotskij att kommunikation med andra          

människor genom språket är det mest omfattande sätt som vi uttrycker oss på.             

Språkliga begrepp hjälper oss att organisera vår omvärld. I relation till dessa ord är              75

syftet med kommande del att analysera hur lärarna använder det muntliga språket för             

att kommunicera kunskapskravet till sina elever. 

 

IP 1 menar att han inte kommunicerar kunskapskraven så ofta, han pratar om det med               

eleverna högst två gånger om året. Då går han igenom kunskapskraven och så sätter de               

sedan igång med lektionen. IP 1 påpekar att det inte är “hans grej” att lägga fokus på                 

enskilda begrepp. Han tycker att detta är “lurigt eftersom det blir rörigt för eleverna              

när han kommunicerar dessa aspekter till dem”. Vidare säger IP 1 att han hellre              

berömmer eleverna, än kommunicerar kunskapskrav till dem. Hans vanligaste         

kommunikation med eleverna sker i regel i helklass under lektionens gång. Då menar             

IP 1 att han befinner sig i flowet och peppar eleverna. I dessa fall är inte                

kunskapskravets begrepp utgångspunkten i hans direkta feedback. Säljö betonar dock          

att färdigheter och kunskaper inte kommer ursprungligen från vår hjärna utan är en             

konstruktion av människans interaktion med sin omgivning. På så sätt är mening och             

innebörd kommunikativa och inte biologiska företeelser. Det är till exempel svårt att            76

begära att en elev ska kunna hoppa över ett hinder, utan att den fått förklarat för sig                 

hur den hoppat över hindret. 

 

När IP 1 väl använder sig av kunskapskraven i sin kommunikation med elever, gör han               

det oftast för att motivera att de måste ha dans som aktivitet på lektionen. Han menar                

att det är nödvändigt då eleverna tjatar om att de vill spela fotboll. När IP 1 säger till                  

75 Vygotskij, 1978 
76 Säljö, 2014 
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sina elever att det ska vara dans istället för fotboll, håller eleverna inte med honom. Då                

säger IP 1 till eleverna att de måste ha dans för att det ska stämma i enlighet med                  

kursdokumenten. IP 1 hävdar å ena sidan att eleverna inte är intresserade av             

kunskapskraven. Säljö hävdar att frågan om hur människor lär och tar till sig nya              

kunskaper, för att till exempel tänka och utföra praktiska arbeten, är delar av ett              

samhälle och dess kultur. Det är intressant att ställa i relation till att IP 1 i samma                 77

intervju påpekar att hans elever kanske hade fått ut mer av lektionerna om de haft               

bättre koll på kunskapskraven.  

 

Den muntliga feedbacken med eleverna på IP 2:s lektioner sker både individuellt och i              

grupp. Det mest vanligt förekommande är att han ger eleverna muntlig feedback i             

grupp. IP 2 antyder att det är viktigt att kommunicera betygskriterier till eleverna. IP 2               

menar att det ibland händer att elever kommer och frågar honom vad till exempel ett               

värdeord från ett kunskapskrav betyder. Han uppskattar att det händer kanske 5 gånger             

i snitt per år. 

 

Fortsättningsvis tillägger IP 2 att det händer att han ibland låter eleverna styra             

lektionerna. Då släpper han lärandeaspekten och låter lektionen rulla på och vara rolig             

för eleverna. Då väljer IP 2 medvetet att inte prata om kunskapskrav och lärandemål.              

Men IP 2 hävdar att det i grund och botten är viktigt att kommunicera kunskapskravet               

till eleverna, då det handlar om att eleverna ska förstå innebörden av lektionen. Det              

måste finnas ett varför till görandet och det ska sedan mynna ut i ett betyg anser han.                 

IP 3 säger precis som IP 2, att det är viktigt att kommunicera kunskapskrav då               

eleverna ska veta vad de behöver kunna. Det är enligt henne även ett medel för att                

uppgifterna ska bli meningsfulla för eleverna, alltså att lägga tonvikt vid           

kommunikationen. Detta stämmer överens med Säljö, som anser att man kan utnyttja            

varandra i kollektiva sammanhang för att få en bra inlärningskurva, med nya            

kunskaper och färdigheter.  78

 

77 Säljö, 2014 
78 Säljö, 2014 
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IP 4 går igenom kunskapskravet i början av kursen, men släpper det sedan och tar upp                

det igen när det närmar sig slutet av kursen. Det är enligt honom viktigt att inte prata                 

för mycket om kunskapskraven, då eleverna är så starkt påverkade av allt prat kring              

kunskapskrav i övrigt i skolan. IP 4 vill snarare, i alla fall i årskurs 1, värdera att                 

eleverna kommer till hans lektioner, deltar och har roligt. Att IP 4 tillsammans med              

sina elever diskuterar kunskapskravets begrepp händer i stort sett aldrig. Han           

ifrågasätter också om det ens är eftersträvansvärt att kommunicera kunskapskravens          

begrepp. Han menar att eleverna ändå inte förstår begreppen. IP 4 lägger större vikt på               

feedback, som nödvändigtvis inte har fokus på kunskapskravets begrepp. Feedback är           

något som han ger till eleverna varje lektion. IP 4 har särskilt fokus på individuell               

feedback och vill ge det till alla elever varje lektion. Ibland blir dock feedbacken bara               

kollektiv men IP 4 har som ambition att ge individuell feedback varje lektion. 

 

Sammanfattningsvis väljer samtliga lärare att kommunicera kunskapskravet till sina         

elever, men de gör det inte särskilt frekvent. Alla fyra lärarna prioriterar ibland att det               

ska vara roligt på deras lektioner, före att eleverna är medvetna i avseende hur de               

bedöms och betygssätts. Lärarna tror i sin tur inte att eleverna har bra koll på               

kunskapskravens begrepp. Att Vygotskij beskriver språket som redskapens redskap,         79

är enligt resultatet från intervjuerna högre värderat i forskarvärlden än hos de lärare             

som deltog.  

8.4 Det sociokulturella perspektivet i skolan 

Den sociokulturella traditionen medför frågor kring hur det elever lär sig i vardagen,             

förhåller sig till sådant de lär sig i skolan. Viktiga frågor som det sociokulturella              

perspektivet bearbetar är vad som är viktiga baskunskaper i vår värld och hur lärande              

som äger rum i skolkontexten kan bli relevant även för andra sammanhang, enligt             

Vygotskij. Avsikten med kommande del är därför att analysera hur lärarna           80

argumenterar för att eleverna har nytta av kunskaper de tillgodogör sig på deras             

lektioner, även utanför skolan. 

 

79 Vygotskij, 1978 
80 Vygotskij, 1978 
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En av lärarna säger att han vill att eleverna ska känna rörelseglädje under hans              

lektioner. Han för resonemanget att om eleverna känner rörelseglädje, kommer de visa            

goda rörelsekvaliteter automatiskt. Förhoppningen i längden blir att “ju roligare en           

elev känner att det är att röra på sig, desto mer vill den vara fysiskt aktiv även på                  

fritiden och i framtiden”. Samma lärare säger även att han värderar att elever kan              

utföra rörelseaktiviteter själva, utan handledning. Han värderar att eleverna till          

exempel kan dansa eller orientera, utan att han säger åt dem hur de ska göra. Dessa                

kunskaper anses vara viktiga om eleverna sedermera ska kunna utföra dem utanför            

skolans kontext. Samma lärare påpekar även vikten av att eleverna kan dessa aspekter             

oavsett om de är i sporthallen, ishallen eller simhallen. Nyström anser att det i skolan               

befinner sig lärare och elever i en social interaktion. Genom att undersöka deras             

handlingar, vad som sägs, skrivs och görs, kan vi förstå lärandet.   81

 

Ett annat resonemang som lärarna ger uttryck för i intervjuerna, är att eleverna ska lära               

sig att se på ett fysiskt aktivt liv ur olika synvinklar. I viss mån skulle man kunna                 

förstå vad lärarna menar genom Vygotskijs tankar om baskunskaper och hur de kan bli              

användbara även i sammanhang utanför skolan. Lärarna är alla inne på att de, på              82

olika sätt, vill ge eleverna baskunskaper för att kunna vara fortsatt fysiskt aktiva även              

efter skolan. Lärarna beskriver vad dessa, för att använda Vygotskijs begrepp,           

baskunskaper betyder för dem.  

 

En av lärarna betonar att han vill att eleverna ska kunna beskriva att aktiviteter kan               

betyda olika saker för olika människor. Han vill ha en betoning på hur en aktivitet kan                

påverka människor som har olika förutsättningar. En annan av lärarna definierar           

begreppet kroppslig förmåga som att det handlar om man kan utgå från sin egen              

kropp. Eleven ska genom detta resonemang lära sig delta i fysiska aktiviteter med sin              

egna förmåga, även om den har svårt att utföra den. En av lärarna menar att eleverna                

har en uppgift där de får berätta hur de har kommit fram till en viss typ av                 

träningsupplägg för att visa på dessa kunskaper. Det kan i den uppgiften till exempel              

få diskutera varför de valt att stretcha efter träning och hur det påverkar dem. En av                

81 Nyström, 2002 
82 Vygotskij, 1978 
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lärarna menar att idrott och hälsa-ämnet har stor potential i detta avseende, då det finns               

flera olika aspekter att utforska, alltså hur ens kropp reagerar på till exempel             

uppvärmning, pulsträning, kosthållning och styrketräning. De lägger alla betoning vid          

olika saker men menar kontentan är densamma. De vill med hjälp av sin undervisning              

ge eleverna de baskunskaper som krävs för ett livslångt kroppsligt lärande.           

Quennerstedt et al. är inne på samma spår och menar att hur man lär sig har med en                  

individs tidigare erfarenheter att göra. Det kan till exempel betyda att man vid en              

fysisk aktivitet ska ha den kroppsliga förmåga som behövs för att delta i den valda               

fysiska aktiviteten för att i sin tur kunna lära sig något. Man investerar sina kroppsliga               

färdigheter i en fysisk ansträngning för att få med sig ett utökat kroppsligt kunnande              

till framtiden.  83

 

 

 

  

83 Quennerstedt, 2014 
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9. Diskussion 

I den här delen av uppsatsen är syftet att diskutera studiens resultat, metod och ge               

förslag till framtida forskning. 

9.1 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussion är indelad i två olika delar, lärarnas tolkningar av kunskapskravet           

samt lärarnas förmåga att kommunicera kunskapskravet till elever. 

9.1.1 Lärarnas tolkningar av kunskapskravet 

Fairclough och Stratton anser att om eleverna ska röra sig i tillräckligt hög             

utsträckning för att nå hälsorelaterade mål på lektionerna, så måste lektionens syfte            

vara anpassat för detta. De intervjuade lärarna ger ibland uttryck för att de planerar              84

sina lektioner utefter att nå mycket rörelse. En av de intervjuade lärarna hävdar att han               

låter eleverna jobba med två aktiviteter varje lektion. Läraren hävdar att om en elev              

måste delta på en aktivitet den inte gillar, så kommer den att bli passiv. Om en elev får                  

chansen att göra en aktivitet den gillar direkt efter en aktivitet den inte gillar, så tror                

läraren att eleven kommer blir mer aktiv inom ramen för hela lektionen och känner              

därmed en ökad rörelseglädje. I detta fall ska det påpekas, att få eleven att vara fysiskt                

aktiv och känna rörelseglädje, är i enlighet med läroplanen, men det är inte             

kursplanens enda aspekt. 

 

Uppsatsens resultat tyder på att lärarna har svårt att tolka värdeorden i det utvalda              

kunskapskravet. En av de intervjuade lärarna, som var känd sedan tidigare, sa rakt ut              

att han inte visste vad vissa värdeord betyder. Det var vanligt förekommande att             

lärarna gav en del av förklaringen till vad vissa värdeord betyder. Men de detaljer som               

enligt Skolverket var mer detaljerade kunde de inte återge. Ett exempel på detta är när               

lärarna ombads förklara hur de tolkar begreppet rörelsekvaliteter. En av de tillfrågade            

lärarna sa å ena sidan att begreppet syftar till att belysa hur väl en elev genomför en                 

rörelse i förhållande till en utvald aktivitets syfte. Å andra sidan sa läraren ingenting              

om rörelsens grad av funktionalitet, teknik, estetik eller säkerhet, som omnämns i            

84 Fairclough & Stratton, 2005 
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bedömningsstödet. Detta exempel går i linje med Annerstedt och Larssons studie, då            85

de påpekar att lärare i idrott och hälsa som de intervjuat inte tydligt kunde formulera               

hur och vad de bedömer i ämnet. Många lärare har enligt Annerstedt och Larsson egna               

metoder för bedömning i idrott och hälsa och de saknar tydliga referenser till             

styrdokumenten.  86

 

Redelius et al. konstaterar att särskilda förmågor i sport är de förmågor som verkar              

vara mest värderade i idrott och hälsa. Något som bekräftar den bilden är hur de               

intervjuade lärarna pratar om kroppslig förmåga. Begreppet innefattar tre dimensioner,          

men lärarna förklarar bara begreppet genom en aspekt och det är rörelsedimensionen. I             

det här fallet går den sociala och kognitiva dimensionen om intet och det bekräftar              

bilden som Redelius et al. ger, alltså att förmågor i sport är den förmågan som               

värderas högst. Detta riskerar att orsaka problem sett ur ett könsperspektiv.           87

Wilkinson et al. hävdar att vara duktig i sport kan likställas med att inneha förmågor               

som anses vara maskulina. Ett exempel är att uppträda aggressivt. Wrench och            88

Garrett menar i sin tur att ämnet på så sätt riskerar att skapa konstruerade ”sanningar”               

om kroppen och att delta i sport. Det ska tilläggas att det inte ställdes någon specifik                89

fråga som relaterar till detta könsperspektiv till lärarna. Men det var heller ingen lärare              

som på egen hand problematiserade något om kön i undervisningen. Det kan vara             

relevant att påpeka att tre av de fyra intervjuade lärarna var män. 

 

Det ska tilläggas att lärarnas svar inte ger uttryck för det som Svennberg et al. skriver.                

Alltså att lärare i idrott och hälsa betygsätter hur väl eleverna hjälper till med att få                

lektionerna att fungera. I det här fallet ska det dock påpekas att den semistrukturerade              

intervjun har varit studiens metod. Alltså har inga observationer genomförts vilket           

sannolikt hade behövts för att definitivt säga att Svennberg et al.s resultat inte stämmer              

på de intervjuade lärarna i den här studien.  90

85 Skolverket, 2014 
86 Annerstedt & Larsson, 2010 
87 Redelius et al., 2015 
88 Wilkinson et al., 2013 
89 Wrench & Garrett, 2015 
90 Svennberg et al., 2014 
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9.1.2 Lärarnas förmåga att kommunicera kunskapskravet till elever 

Vissa av lärarna säger att de tycker det är viktigt att kommunicera betygskriterier till              

sina elever. Detta för att de ska veta vad de bedöms i, men även för att skapa                 

meningsfullhet i samband med lektionerna. En av lärarna säger att han tror att eleverna              

hade fått ut mer av hans lektioner om de haft bättre koll på kunskapskraven. En annan                

lärare sa att den här typen av kommunikation i grund och botten handlar om att               

eleverna ska förstå innebörden av lektionen. Att det måste finnas ett varför till             

görandet och att det sedan ska mynna ut i ett betyg. Detta går i enlighet med hur Dylan                  

och Leathy förklarar varför det är viktigt att lärare kommunicerar lärandemål och            

betygskriterier. De menar att om en lärare inte förklarar vilket lärande eleven förväntas             

uppnå, så finns det en risk att eleven inte lär sig det som är meningen.   91

 

Resultatet av intervjuerna visar dock att inte alla lärare värderar att kommunicera            

kunskapskravet till elever. En av lärarna ifrågasatte om det ens är eftersträvansvärt att             

kommunicera kunskapskravets begrepp. Han säger att ingen av eleverna ändå förstår           

begreppen och att han heller aldrig diskuterat dem med någon. De andra lärarna som              

inte värdesatte att kommunicera lärandemål och kunskapskrav sa att han pratar om            

sådana här frågor med eleverna högst två gånger om året samtidigt som han påpekar              

att det inte är hans grej att lägga fokus på enstaka värdeord. När den här läraren                

kommunicerar med eleverna på lektionerna, handlar det i huvudsak om att berömma            

dem. Han använder sig då inte av kunskapskravets begrepp. Larsson och Karlefors            

skriver att när de observerat lektioner där syftet varit oklart, så har det varit en               

gemensam nämnare, att lärarens kommunikation med eleverna i huvudsak har varit att            

de ”peppat” eleverna. Detta ”peppande” hade som syfte att hålla eleverna aktiva och             

den feedback som gavs i dessa aktiviteter hade inte någon koppling med lärande och              

ansågs ur ett utbildningsperspektiv vara irrelevant. Quennerstedt et al. påpekar att den            92

mest frekventa kommunikationen på lektioner i idrott och hälsa sker genom rörelser.            93

De här två lärarnas svar indikerar att det stämmer in på deras lektioner. I              

förlängningen går det att problematisera huruvida det påverkar deras elevers          

91 Dylan & Leathy, 2015 
92 Larsson & Karlefors, 2015 
93 Quennerstedt et al., 2014 
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möjligheter att lära sig det som är syftet med lektionen. Redelius et al. antyder att               

elever som får höra vad de ska lära sig, också vet vad de förväntas lära sig.  94

 

Sammanfattningsvis visar denna uppsats att det varierar angående hur lärare anser att            

de kommunicerar kunskapskravet till sina elever. Det går i linje med Redelius et al.s              

studie. Den här uppsatsen tyder på att det finns förbättringspotential, både avseende            95

att läraren själv ska förstå vad kunskapskravet betyder och hur de kommunicerar det             

till sina elever. 

 

9.1.3 Studiens påverkan på yrkesverksamheten 
Resultaten i uppsatsen visar att lärare är olika i hur de lägger upp och värderar               

kommunikation. Dock är lärarna tillsammans med tidigare forskning på det stora hela            

överens om att någon form av kommunikation är viktig. Uppsatsens resultat tyder på att              

lärarens förståelse för kunskapskrav är en grundbult för att sedan kunna kommunicera det             

till sina elever. Därför är det viktigt för lärare att noga sätta sig in i betydelsen av olika                  

kunskapskrav och begrepp för att kunna förmedla dessa vidare till eleverna. Att läraren hittar              

sin egen stil för att kommunicera på bästa sätt är av stor vikt, till exempel i fråga om                  

användning av kommunikativa hjälpmedel. 

9.2 Metoddiskussion 
Det här är en kvalitativ studie som har använt sig av semistrukturerad intervjumetod.             

Bryman menar att forskaren enligt denna metod har en lista över specifika teman som              

den vill behandlas och syftet med den här studien var att ta reda på hur lärarna tolkar                 

ett specifikt kunskapskrav och hur de anser att de kommunicerar det till sina elever.              

Under intervjun användes en intervjuguide. Bryman antyder att det är viktigt att skapa             

ett visst mått av ordning i de teman som är aktuella, så att frågorna som rör dessa                 

teman följer på varandra på ett bra sätt.  96

 

En annan aspekt som påverkat studiens resultat är att både kända och okända personer              

intervjuades. Fyra personer intervjuades, två var kända av författarna till uppsatsen           

94 Redelius et al., 2015 
95 Redelius et al., 2015 
96 Bryman, 2011 
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sedan tidigare medan två var okända. Patel och Davidson påpekar att det finns risk att               

om man intervjuar en okänd person, så kan den vara mer återhållsam och hålla inne på                

information. Å andra sidan finns det även risker med att intervjua sedan tidigare kända              

personer, då frågor kan förbigås eftersom det redan finns vissa förkunskaper som inte             

alltid framgår i studien.  97

 

Erfarenheterna av arbetet med intervjuerna bekräftar bilden som Patel och Davidson           

ger. De personer som var kända sedan tidigare, gav mer utförliga svar och tyckte de               

något begrepp var konstigt, så sa de det. De okända personerna var mer återhållsamma              

men när materialet bearbetades och överfördes till skriftspråk var det tydligt att det             

som intervjupersonerna sa i intervjun oftare var raka svar på frågorna än de som var               

kända sedan tidigare.  

 

Hade arbetet med den här uppsatsen startat idag, hade vissa aspekter fungerat            

annorlunda. För att öka reliabiliteten hade det varit fokus på färre av det valda              

kunskapskravets begrepp. Det utrymme som i så fall hade blivit över i uppsatsen hade              

istället resulterat i utökat utrymme åt att intervjua fler lärare. Det hade även varit ett               

alternativ att arbeta med läroplansteori, snarare än sociokulturell teori.  

9.3 Vidare forskning 

Lärarna som intervjuats anser att kunskapskraven är skrivna med ord som gör dem             

“luddiga”, “otydliga” och “vaga”. Det gör att förståelsen för kunskapskraven blir låga            

både hos lärare och elever. Lärarna väljer i flera fall att inte diskutera kunskapskraven              

med eleverna eftersom de inte upplever att eleverna skulle utvecklas eller förstå dem             

ändå. En fråga som är värd att fundera på är hur relationen är mellan svag förståelse                

hos lärarna, kontra krångligt skriva kursmål. 

 

Den här uppsatsen har främst inspirerats av Svennbergs et al.s studie om vad lärare i               

idrott och hälsa värderar vid betygssättning samt Redelius et al.s studie om hur lärare i               

idrott och hälsa kommunicerar lärandemål och betygskriterier till sina elever. Den här            

uppsatsens bidrag till forskningen har varit fyra semistrukturerade intervjuer så det           

97 Patel & Davidson, 2011 
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finns fortfarande utrymme att utforska detta kunskapsområde i en bredare omfattning.           

Det skulle kunna göras genom en kvantitativ studie som komplement till den här             

uppsatsen för att göra den mer reliabel. En sådan studie skulle ge ett säkrare svar               

avseende hur lärare i idrott och hälsa uppfattar det för uppsatsen aktuella            

kunskapskravet och om de anser att de kommunicerar sin konkretisering till eleverna.  
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10. Sammanfattning 

Den här uppsatsen visar att lärarna har svårt att tolka värdeorden i det utvalda              

kunskapskravet. En av de intervjuade lärarna, som var känd av författarna till            

uppsatsen sedan tidigare, sa rakt ut att han inte visste vad vissa värdeord betyder. Det               

skedde vid flera intervjuer att lärarna gav en delar av förklaringen till betydelsen av              

vissa värdeord men också att viktiga förklaringar, enligt Skolverket, lämnades utanför.          
 98

 

Med hjälp av den sociokulturella lärandeteorin kan studien slå fast att resultatet            

indikerar att lärarna värderar olika lärandemål i fråga om samma kunskapskrav. I de             

flesta av de intervjuade lärarnas svar, råder det brist på en gemensam tolkning av              

kunskapskravets begrepp. Detta innebär att eleverna som gemensamt deltar i dessa           

lärares lärandekontexter, i de flesta fall får sträva efter att nå olika lärandemål eftersom              

de värderas olika av lärarna i kursen. 

 

Vad gäller kommunikationen av betygskriteriet till sina elever ger lärarna tvetydiga           

svar. Lärarna säger å ena sidan att de tycker det är viktigt att kommunicera              

betygskriterier till sina elever. Detta för att de ska veta vad de bedöms i, men även för                 

att skapa meningsfullhet i samband med lektionerna. I enlighet med den           

sociokulturella lärandeteorin visar uppsatsens analys att det varierar avseende hur          

lärare kommunicerar kunskapskravet till sina elever. De flesta lärarna gör det inte            

särskilt frekvent medans andra gör det desto oftare. Lärarna prioriterar ibland att det             

ska vara roligt för eleverna att vara på deras lektioner, snarare än att eleverna är               

medvetna avseende hur de bedöms och betygssätts. Sammanfattningsvis indikerar den          

här uppsatsen att det finns förbättringspotential angående lärare i idrott och hälsas            

förmåga att konkretisera det aktuella kunskapskravet samt kommunicera det till elever. 

 

Den här uppsatsen bekräftar tidigare forskning som indikerar att lärare i idrott och             

hälsa har svårt att formulera vad och hur de bedömer. Uppsatsen bekräftar även             

98 Skolverket, 2014 

59 
 



 

tidigare forskning som hävdar att det varierar hur och om lärarna kommunicerar            

kunskapskrav till eleverna. 
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Bilagor 

Intervjuguide  
 

KUNSKAPSKRAV 

 

(Visa kunskapskravet med relevanta begrepp i fetstil) 

 

● Anonymitet, (inget skall kopplas till intervjupersonen - arbetsplats, orter osv.)  

● Informanten får hoppa över frågor eller avsluta intervjun när denne så önskar. 

 

INLEDANDE FRÅGA  

Vad anser du om det här kunskapskravet? 

 

1: Hur tolkar du begreppet rörelsekvalitet? 

2: Vad innebär det enligt dig att en elev med säkerhet kan genomföra rörelser? 

3: Vad innebär det för dig att en elev kan genomföra en bredd av aktiviteter? 

4:  Vad innebär enligt dig aktiviteter av komplex karaktär? 

- Exempel? 

- Vad kan det vara för typ av aktiviteter? 

5: Vad innebär det för dig att en elev kan beskriva den aktiva livsstilens betydelse för                

hälsan utförligt och nyanserat? 

- Är det skillnad på utförligt och nyanserat? 

- Vad är i så fall skillnaden? 

6: De ska för betyget A beskriva vad en aktiv livsstil betyder för hälsan med hjälp av                 

relevanta teorier. Vad är relevanta teorier enligt dig? 

- Exempel på vad en relevant teori kan vara? 

7: Hur tolkar du begreppet kroppslig förmåga? 
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- I vilka typer av moment kan man visa på denna egenskap? 

8: Hur tolkar du begreppet hälsa? 

- Hur visar man på denna kunskap? 

- Teori och/eller praktik? 

 

KOMMUNIKATION MED ELEVERNA 

 

10: Hur kommunicerar du dessa aspekter till dina elever när ni jobbar med detta              

kunskapskrav? 

- Till exempel muntligt innan lektioner, muntligt under lektioner, skriftligt,         

Powerpoint 

11: Ger du oftast feedback till elever, angående aspekterna i kunskapskravet, i            

helklass, grupp eller individuellt? 

12: Hur ofta pratar du om kunskapskravet med eleverna? 

- Till exempel i samband med varje lektion när ni jobbar med detta arbetsområde. 

(12.1 Om svaret är till exempel ibland eller vid vissa tillfällen) 

- Varför i vissa moment? 

- Varför inte i andra? 

13: Händer det att eleverna tar initiativ till att prata med dig om det berörda               

kunskapskravet? 

14: Hur god förståelse för begreppen i kunskapskravet anser du att elever har? 

 

AVSLUTANDE FRÅGA 

Vad tror du att andra lärare bedömer när de betygsätter det här kunskapskravet? 

 

TACK! 
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