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Abstract 

 

Denna studie handlar om att undersöka hur lärare i idrott och hälsa på gymnasiet arbetar med 

och tolkar kunskapskraven i idrott och hälsa samt se utifrån kunskapskraven vilka betygsmo-

ment lärarna anser viktiga och hur betygsättningen ska ske. Studien har också undersökt hur 

lärare uppfattar stödet från skolan och Skolverket i sitt arbete med att tolka kunskapskraven. 

 

Studien har genomförts med hjälp av kvalitativ metod. Empirin består av intervjuer med sex 

lärare i idrott och hälsa från tre olika skolor i tre län i södra Sverige. Resultatet från intervju-

erna visade sig att lärarnas arbete har varit svårt då de bland annat inte fått mycket stöd från 

skolan och Skolverkets material har inte varit till stor hjälp med tolkningen av kunskapskra-

ven och begreppen. De har arbetat kollegialt där de gemensamt har diskuterat kunskapskraven 

och vilka betygsmoment de vill bedöma eleverna i. Resultatet vi fick bearbetades utifrån lä-

roplansteorin som Linde (2012) har vidareutvecklat från Bernsteins (2000) begrepp: Framing 

och Classification vilket analysen också grundar sig på. Analysen visade på att idrott och häl-

sa är ett ämne som är svagt inramat, men starkt avgränsat i transformeringsarenan.  

 

Nyckelord: Gy11, kunskapskrav, betygsättning, idrott och hälsa, uteblivande av stöd, lä-

roplansteori och kommentarmaterial. 
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1.Inledning 

 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning samt i diskussioner efter denna insåg vi att bedöm-

ning och betygsättning är ett svårt område för lärare och de är osäkra på vad som ska bedömas 

och hur bedömningen ska ske. 

 

Enligt Skolverket (2009) fanns det en bristande kvalité inom området likvärdig betygsättning 

i skolan. De har utifrån en studie gjord på grundskolan visat vilka faktorer som har påverkat 

skillnaden i bedömningen. De faktorer som presenteras är bland annat att lärarna har svårt att 

förstå betygskriterierna och därför gör olika tolkningar utav dessa eller att de sätter betyg på 

andra grunder än vad som står i betygskriterierna. Skolverket konstaterar att det inte finns 

någon anledning att tro att inte dessa förklaringar skulle vara giltiga även på gymnasieskolan 

(Skolverket, 2009). Annerstedt och Larsson (2010) visar i sin studie problematiken i att lärare 

sätter betyg på andra grunder än vad som står i styrdokumenten inom idrott och hälsa. De 

konstaterar att lärarna har problem i sin tolkning beroende på att kunskapskraven är vida och 

svårbegripliga. 

 

2011 ersattes styrdokumenten Lpo 94 och Lpf94 av nya läro- och ämnesplaner vilket innebar 

att ett nytt tolkningsarbete för alla verksamma lärare i skolan påbörjades. För att lärarna ska 

kunna tolka och arbeta med betygskriterierna behöver de tid och fortbildning för att i slutän-

dan kunna sätta likvärdiga betyg (Lärarnas Riksförbund, 2012). Lärarnas Riksförbund (2012) 

gjorde undersökningen; Att bedöma bildning utan fortbildning under 2012 med över 2000 

betygsättande grundskole- och gymnasielärare. Undersökningen visar att 60 procent av lärar-

na tycker att de har fått för lite fortbildning om bland annat det nya betygsystemet och därför 

anser att de inte har möjlighet att sätta betyg på rätt grunder som i slutändan leder till likvär-

diga betyg. Vi kan alltså redan nu se att problemen med betygsättning som fanns i den föregå-

ende läroplanen fortfarande förekommer efter införandet av den nya läroplanen. Skolverket 

hade inför denna reform jobbat mycket med verksamma lärare och gjort kommentarmaterial, 

men tydligen har det inte hjälpt tillräckligt för att lärarna skulle kunna sätta in sig snabbt i det 

nya systemet. Utbildningsministern Jan Björklund hävdar enligt TT ”att de nya betygen blir 

mer rättvisa och likvärdiga än tidigare” (Helte, 2012 s.9). 
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Sett till det vi berört tidigare fick vi upp intresset för betygsättningsarbetet och studien kom-

mer att behandla hur lärare i idrott och hälsa på gymnasiet arbetar med och tolkar kunskaps-

kraven i idrott och hälsa samt se utifrån lärarnas tolkning av kunskapskraven vilka betygs-

moment de kommer fram till och hur betygsättningen ska ske. Den kommer också att beröra 

hur lärare uppfattar stödet från skolan och Skolverket i sitt arbete med att tolka kunskapskra-

ven. Uppsatsen kommer att behandla intervjuer med verksamma lärare i Småland, Skåne och 

Blekinge.  
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2.Syfte och frågeställningar 

 

Syftet är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa på gymnasiet arbetar med och tolkar kun-

skapskraven i idrott och hälsa samt se utifrån kunskapskraven vilka betygsmoment lärarna 

anser viktiga och hur betygsättningen ska ske. Vi kommer också att undersöka hur lärare upp-

fattar stödet från skolan och Skolverket i sitt arbete med att tolka kunskapskraven. Vår studie 

riktas mot kursplanen för idrott och hälsa i Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma 

ämnen för gymnasieskola 2011 (Gy 11) och kommer ställas i relation till tidigare forskning på 

Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994 (Lpf94) och Läroplan för det obligatoriska skol-

väsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994 (Lpo94). 

 

Våra frågeställningar är: 

 Hur arbetar lärarna med tolkningen av de nya kunskapskraven? 

 Utifrån kunskapskraven, vilka betygsmoment anser lärarna är viktiga och hur uppfat-

tar de att betygsättning ska ske? 

 Hur uppfattar lärare i idrott och hälsa stödet från skolan och Skolverket i arbetet med 

tolkning av kunskapskraven? 
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3.Bakgrund 

 

I detta kapitel kommer vi beskriva några av de reformer som skett i skolan från 1994 till 

2011. Vi vill med detta kapitel peka på en av de faktorer som ligger till grund för att regering-

en bytte från Lpo94/Lpf94 till Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 (Lgr11)/Gy11. I bakgrunden beskrivs vad som hände i reformen 94 och hur reformen 

såg ut för 2011:s läroplaner. 

 

3.1 Reform till Lpo94 och Lpf94 och dess problematik 

1994 ändrade skolan hela sitt upplägg; det skrevs nya läro- och kursplaner, skolans betygssy-

stem ändrades och skolan decentraliserades. Skolan som under en längre tid använt sig av en 

normrelaterad bedömning skulle nu istället arbeta med ett kriterierelaterat betygsystem. Den 

största anledningen till denna förändring var att staten ville få ett betygssystem som i större 

mån var likvärdigt, till skillnad från det normativa. Förutom att staten ville få ett mer likvär-

digt betygsystem, ville de också få en mer likvärdig utbildning i hela landet, och på grund av 

kravet som kom fram bytte skolan organisationssystem (Selghed, 2011). 

 

Enligt Korp (2011) innebär en normrelaterad bedömning en jämförelse mellan två eller flera 

olika resultat som sedan rankas efter kvalitetsgrad. Kriterierelaterad betygsättning innebär att 

läraren alltid ställer elevens resultat mot redan givna kriterier eller mål och ställer alltså inte 

elevernas prestationer emot varandra. Författaren skriver vidare att i omställningen från norm-

relaterade betyg till målrelaterade betyg fick skolorna för lite information om hur de skulle gå 

till väga i att bedöma utifrån de nya kriterierna. Korp poängterar också att decentraliseringen 

av skolan ledde till att kommunerna fick större ansvar och skulle skapa egna kursplaner i de 

olika ämnena. Slutligen konstaterar hon att för att bedömningen ska bli likvärdig krävs det att 

de centrala styrdokumenten tolkas lika och att alla elever ges samma möjlighet att nå upp till 

målen (ibid.). 

 

En annan som har varit inne på samma spår som Korp (2011) om problematiken med om-

ställningen i betygsystemet i skolan är Selghed (2011). Han beskriver skiftet mellan normrela-

terade betyg och kriterierelaterade betyg som en stor och väldigt snabb process, i vilken de 
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verksamma lärarna fick problem att anpassa sig efter de nya styrdokumenten. I sin studie 

kommer Selghed (2011) fram till att många lärare tycker det är svårt att använda styrdoku-

menten i betyg och bedömning därför att de tycker att de är för svåra för att förstå och att de 

inte fått tillräckligt med tid till att anpassa sig och diskutera de nya ramarna för betyg och 

bedömning med sina kollegor (ibid.).  

 

Enligt Skolverket (2000) är frånvaro/närvaro ett problemområde inom fältet för betyg och 

bedömning. De skriver att närvaro syns i de lokala läroplanerna för idrott och hälsa i form av 

”aktivt deltagande”. Problematiken som de belyser är att det inte tycks finnas någon uttalad 

policy kring hur skolan ställer sig till detta, utan varje lärare skaffar sig själv en bild av hur 

denna punkt skall behandlas. De skriver även att skolorna inte har fått särskilt stort stöd i den-

na fråga genom de nationella styrdokumenten, utan det har som vi tidigare visat varit upp till 

läraren att bedöma (ibid.). 

 

3.2 Reform till Lgr11 och Gy11 

Ursprunget till reformen av styrdokumentet låg i det faktum att kunskapsutvecklingen i den 

svenska skolan har försämrats och en av orsakerna till det var de otydliga styrdokumenten i 

Lpo94 enligt Per Thullberg Generaldirektör på Skolverket fram till september 2010 (Skolver-

ket, 2010). Han berättar vidare att processen för de nya läroplanerna har varit väldigt grundlig 

och tagit en utgångspunkt i att involvera lärare och skolor i processen. Thullberg (ibid.) be-

skriver att då styrdokumenten påverkar skolorna och lärarna ute i klassrummet och är det där-

för viktigt att lärarna får komma till tals i skapandet av styrdokumenten. I skapandet av styr-

dokumenten har lärare från olika ämnesgrupper i hela Sverige deltagit för att skapa Lgr11 och 

Gy11. Lärarna fick ta del av förslag från Skolverket på kursplaner för att läsa igenom och 

diskutera dem och sedan kunna ge förslag på förändringar av innehåll eller formuleringar och 

vad de tyckte om kursplanerna. Lärarnas åsikter har haft stor påverkan på vad som står skrivet 

samt hur texten i de nya styrdokumenten har formulerats (ibid.). 

 

Ulrika Lundqvist (projektledare för nya samlade läroplaner för grundskolan, Specialskola och 

Sameskolan) menar att läroplanen ska vara mycket tydligare så att den och kursplanen ge-

nomsyrar undervisningen. Hon syftar på att det är viktigt att veta vad som ska tas med och 

ingå i undervisningen, då både vad som gäller för hela skolan, men också specifikt för ämnet 

(ibid.). 
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3.3 Skillnad mellan Lgr11/Gy11 och Lpo94/Lpf94 

Linde (2012) har gjort en sammanfattning av vad som skiljer Lgr11/Gy11mot Lpo94/Lpf94. I 

kursplanerna menar Linde (2012) att mål att uppnå samt strävansmål är borttaget i Gy11 och 

ersatt med syfte och centralt innehåll. I denna del presenteras inte längre mål utan centralt 

innehåll innehåller istället en precisering av kursens innehåll. Vidare menar han att betygskri-

terierna i Gy11 och Lgr11 är kunskapskrav skrivna för varje betygsgrad och det som skiljer 

mellan de olika betygen åt är kvalitativa skillnader i samma moment. Det som skiljer mellan 

A och C är till exempel att eleven för betyget A ska lösa problem på ett väl fungerande sätt 

medan för betyget C skall eleven lösa problem på ett relativt väl fungerande sätt. I just dessa 

skillnader menar Linde (2012) att läraren fortfarande har väldigt stort ansvar i att tolka i vad 

dessa kvalitativa skillnader ligger. Författaren menar att i Gy11 och Lgr11 så innehåller be-

tygskriterierna delvis dessa ord som läraren själv behöver definiera samtidigt som kunskaps-

kraven i sig inte är särskilt detaljrika, vilket medför att läraren fortfarande har stor frihet i sin 

undervisning och även i bedömningarna (ibid.).  
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4.Tidigare forskning 

 

I detta kapitel behandlas tidigare forskning om lärares tolkning av läroplanen, betyg och be-

dömning utifrån de föregående läroplanerna Lpo94 och Lpf94. Tanken med kapitlet är att 

synliggöra problematiken att arbeta med och tolka betygskriterierna samt vad som har varit 

problematiskt. 

 

4.1 Urval av tidigare forskning 

Urvalet av tidigare forskning gjorde vi utifrån målinriktade och målstyrda urval som Bryman 

(2011) beskriver att de flest kvalitativa forskare arbetar med. De två metodurvalen handlar i 

huvudsak om att välja ut enheter som är direkta hänvisningar till de forskningsfrågor som 

man har formulerat till sin forskning. Exempel på enheter som kan användas i kvalitativa un-

dersökningar kan vara dokument, organisationer eller individer (ibid.). Vårt urval av tidigare 

forskning i studien var målinriktad då vi ville studera utifrån den nya läroplanen; Gy11 och vi 

ville haft forskning kring denna, men då den inte varit i bruk så länge hade det inte gjorts så 

många studier om arbetet med betygsättning utifrån den nya. Med det i åtanke valde vi leta 

efter studier som berörde arbete om tolkning av betygskriterierna och betygsättning i skolan 

och ämnet idrott och hälsa i Lpo94 och Lpf94. Vi valde studier som var publicerade från 

1994, då den föregående läroplanen infördes och fram till mars 2013. Det andra valet vi gjor-

de var att vi tog studier om grundskolans läroplan då det inte fanns speciellt mycket forskning 

om arbete med tolkning av betygskriterier och betygsättning i gymnasieskolan, speciellt inom 

idrott och hälsa. 

 

4.2 Skolan 

Garefalakis (2008) har gjort en studie på sex olika skolor i Stockholmsområdet, där han har 

undersökt hur olika lärare tolkat styrdokumenten. Han kommer bland annat fram till att läro-

planerna tolkas olika, inte bara av skolorna, utan även av olika lärare på samma skola. I tolk-

ningen av läroplanen i de olika skolorna menar Garefalakis (ibid.) att det ofta saknades stöd 

ifrån de nationella styrdokumenten i de lokala kursplanerna som lärarna skapat. Han menar att 

skolorna använde poängprov eller relativ bedömning istället för mål- och kunskapsrelaterad 
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bedömning. Han lyfter fram att skolorna i större mån använde de styrningar som gällde under 

Lgr80 eller Lgy 70 istället för de nya styrdokumenten i sin formulering. Garefalakis påpekar 

också att det är möjligt att denna typ av formulering kan bero på att många av lärarna i dessa 

skolor tillhör en äldre generation utbildade i de äldre läroplanerna (ibid.). I en studie gjord i 

ämnet idrott och hälsa av Fraser-Thomas och Beaudoin (2002) som innefattade två lärares syn 

på styrdokumenten efter ett läroplansskifte i Kanada nämns bland annat i likhet med vad Ga-

refalakis (2008) skriver att just lärare från äldre generationer kan få problem att anpassa sig. 

Fraser-Thomas och Beaudoin (2002) kommer bland annat fram till att en lärare inte har kom-

petens för att utföra vissa delar av de nya målen i dans och orientering. 

 

Tholin (2006) har i sin avhandling bland annat undersökt lokala kursplaner som han samlat in 

under två perioder, en gång 1996 och en andra gång 2005. Utifrån denna undersökning har 

han konstaterat att skolorna har haft svårt att skriva lokala kursplaner. Han menar att de verk-

samma lärarna delvis haft för lite tid till att anpassa sig efter nya betygskriterier samtidigt som 

de fått alldeles för lite fortbildning inom området. Bristfällig kunskap har sedan lett till att de 

lokala kursplanerna i mångt och mycket sett likadana ut som de centralt skrivna kursplanerna 

på vissa skolor, medan det på andra skolor sett väldigt olika ut. Tholin (ibid.) belyser även att 

innehållet i ämnena är väldigt traditionellt och menar att detta delvis skall bero på att lärarna 

inte håller sig tillräckligt uppdaterade i en forskning som presenteras om det nya betygssy-

stemet. Han betonar även att flertalet skolor skriver med ambitionsgrad och flit i sina lokalt 

formulerade betygskriterier. 

 

4.3 Idrott och hälsa 

Annerstedt och Larsson (2010) påpekar utifrån en studie gjord på verksamma lärare, att de-

centraliseringen av skolan gav lärare och skolor stor autonomi i fråga om att göra egna hand-

lingsplaner och i att själva tolka vad som skall bedömas utifrån läroplanen. Lärarnas autonomi 

och tolkning utav läroplanen blir problematisk eftersom de olika begreppen i kunskapskraven 

i läroplanen är vida och i vissa fall svårdefinierade (ibid.).  

 

En konsekvens av att läroplanen kan vara svårtolkad visar Redelius och Hay (2009) i sin stu-

die.  Enligt dem väljer flera lärare att bedöma elevernas aktivitet och attityd på lektionerna, 

istället för deras kunskap. De menar att vissa lärare godkänner elever bara för att de är med på 
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lektionen och försöker och lärarna examinerar inte vad eleverna egentligen kan. Detta betonar 

även Quennerstedt, Öhman och Eriksson (2008) i deras artikel som bygger på en undersök-

ning gjord på 355 elever i Sverige angående deras fysiska aktivitet. Undersökning är knuten 

till den nationella utvärderingen 2003. Författarna skriver att det finns en stark koppling mel-

lan att ha en positiv attityd till idrott och hälsa i skolan och betyget. I studien uppmärksammas 

detta genom att dels se att vissa av de med högre betyg varken kan simma eller röra sig till 

musik (två moment som tydligt är utskriva som kunskapsmål i Lpo94). Vidare konstateras 

även att det är stora skillnader i hur lärare bedömer, vilket blir problematiskt. I likhet med 

nyss nämnda resultat betonar Redelius, Fagrell och Larsson (2009) att lärarna främst bedömer 

utifrån fem kategorier. Utifrån intervjuer och observationer med lärare och elever menar Re-

delius, Fagrell och Larsson (ibid.) att styrdokumenten inte spelar så stor roll i lärarnas be-

dömning. Elevens delaktighet (byter om på lektionen till exempel) och att eleven är med och 

försöker räcker ofta för att eleven skall klara kursen med G i betyg. Ska eleven däremot klara 

kursen med ett högre betyg så läggs all fokus på den fysiska prestationen och det är inte ovan-

ligt att de som sysslar med idrott på fritiden får högre betyg än de som inte gör det (ibid.). 

Författarna diskuterar även varför inte lärare i idrott och hälsa tenderar att använda sig av 

styrdokumenten i sin bedömning utan istället väljer andra kriterier. En slutsats som Redelius, 

Fagrell och Larsson (ibid.) drar är att idrott och hälsa ligger närmre sport än skolverksamhet 

och att det skulle kunna medföra att lärare också bedömer elever efter deras prestationer i just 

sport eller spel. 

 

Denna skillnad i bedömning kan enligt Annerstedt och Larsson (2010) innebära att ett G på en 

skola skulle kunna innebära ett VG på en annan skola, en icke likvärdighet i betyg som kan 

sätta spår inför kommande val av utbildning etcetera. Att lärare inte alltid bedömer efter vad 

som står i kriterierna utan använder sig av externa kriterier beskrivs även i internationella stu-

dier. Young (2011) rapporterar utifrån en studie gjord på 350 skolor i USA att lärare i huvud-

sak bedömer elever efter närvaro, delaktighet och om elever är ombytta, snarare än elevens 

faktiska kunskap. Hon konstaterar också att lärarna värderar elevens utveckling i högre ut-

sträckning än om eleven varit duktig ifrån början.  

 

I en rapport gjord av Eriksson mfl (2003) visar de att lärarna anser betygskriterierna vara 

otydliga och öppna för olika tolkningar. Lärarna anser detta vara negativt eftersom de påver-

kar betygens likvärdighet negativt. Vidare beskriver lärarna i studien att de inte finner det 

svårt att förstå betygskriteriernas innebörd utan problematiken ligger i att bedöma utifrån 
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dem. I likhet med vad vi tidigare skrivit om att eleverna bedöms efter aktivt deltagande och 

flit framgår även detta tydligt i denna studie. Även det faktum att lärare i särskilt stor ut-

sträckning inte utgår efter betygskriterierna i deras skapande av lokala betygskriterier framgår 

av studien (ibid.). 

 

Ekberg (2009) skriver i sin avhandling att idrott och hälsa är ett ämne med svag klassifika-

tion. Det han menar med svag klassifikation är att ämnet inte har något unikt språk eller nå-

gon unik identitet som avgränsar ämnet gentemot andra ämnen. Vidare så beskriver han idrott 

och hälsa som ett ämne utan någon klar struktur för vilket stoffurval som skall tillämpas i un-

dervisningen, utan att det är öppet för lärarna att bestämma.   
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5.Teoretiskt perspektiv 

 

Kapitlet tidigare forskning visade en problematik gällande tolkning av betygskriterierna och 

betygsättningen i samband med tidigare kursplaner. Då vi är intresserade av att studera hur 

lärare i idrott och hälsa på gymnasiet arbetar med och tolkar kunskapskraven i idrott och hälsa 

samt att utifrån kunskapskraven undersöka vilka betygsmoment lärarna anser viktiga och hur 

betygsättningen ska ske. Vi vill också undersöka hur lärare uppfattar stödet från skolan och 

Skolverket i sitt arbete med att tolka kunskapskraven. För att undersöka detta behöver vi ett 

relevant teoretiskt perspektiv som kan hjälpa oss att fördjupa vår förståelse i samband med 

studien. Läroplansteorin innefattar styrdokument, tolkningen av dessa samt hur de realiseras i 

praktiken, det vill säga just de områden som utpekats som problematiska i samband med be-

dömning och betygssättning i idrott och hälsa. 

 

Linde (2012 s.100) skriver att ”Läroplansteori handlar om vad som väljs ut som giltig kun-

skap att lära i skolan och vilka mekanismer som verkar på skilda nivåer i systemet för att vis-

sa innehåll lyfts fram.” Linde delar in läroplansteorin i tre arenor; formulerings-, transfor-

merings- och realiseringsarenan. I de olika arenorna vill han genom sin teori se vad som på-

verkar och sker. Formuleringsarenan menar Linde (2012) är styrdokumenten samt processen i 

vilken styrdokumenten skapas, transformeringsarenan innefattar den process där lärarna gör 

sina egna tolkningar utav styrdokumenten samt vad som påverkar denna tolkning och realise-

ringsarenan beskriver han som själva undervisningen (ibid.). I denna uppsats har vi valt att 

använda oss utav denna teori eftersom vi främst intresserat oss för hur lärare arbetar i tran-

formeringsarenan, men också hur de ställer sig till den formulerade läroplanen, alltså formule-

ringsarenan. En mer utförlig beskrivning utav arenorna följer nedan. 

 

Vi kommer även att använda Bernsteins (2000) begrepp ”Framing” och ”Classification”, eller 

som Linde benämner dem; inramning och avgränsning (hädanefter används inramning och 

avgränsning). Bernstein (2000) menar att begreppet avgränsning avser avgränsningen mellan 

två ”kategorier”. Han belyser att om avgränsningen är stark mellan två olika ämnen så innebär 

det att kategorin eller ämnet har en unik identitet som särskiljer sig från andra kategorier. Där 

inramningen är stark ska det finnas en synlig pedagogisk praktik, där reglerna för instruktions 
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och reglerande diskurs är tydlig. Det finns ett tydligt tillvägagångssätt i den pedagogiska 

praktiken. 

 

5.1 Formuleringsarena 

Formuleringsarenan handlar om styrningen av skolan och processen hur föreskrifter och styr-

dokument utformas utifrån olika påtryckningar från olika instanser. Det man vill undersöka är 

hur man kommer fram till vad som ska stå med i läroplanen och varför det är med (Linde, 

2012). 

På formuleringsarenan undersöks bland annat varför vissa ämnen tycks vara mer viktiga än 

andra samt vilken kunskap som skall förmedlas/bedömas i de olika ämnena. Hur mycket tid 

som tilldelas de olika ämnena eller vilka värderingar som gäller är exempel på andra aspekter 

som utvärderas (ibid.). 

 

Ekberg (2009) använder sig av läroplansteori i sin avhandling och arenan för urvalsprocesser. 

I avhandlingen vill han ta reda på vilken kunskap som anses viktig och värd att förmedla i 

skolan. Hans tolkning av formuleringsarenan är att den omfattar styrningen av skolan i form 

av föreskrifter och styrdokument, vilket innebär den formulerade läroplanen. Ekberg (2009 

s.74) beskriver att enligt Linde (2006) innefattar läroplanen ”vilka ämnen som ska ingå i sko-

lans verksamhet, tidsfördelningen mellan ämnen, mål och innehåll för dessa”. Han menar 

vidare på att formuleringsarenan tar sin utgångspunkt på den generella samhällsnivån och 

sätter ramarna för de andra nivåerna. 

 

Vår tolkning av arenan är lik Ekbergs tolkning att det är i formuleringsarenan som inom vilka 

ramar skolan och lärarna ska förhålla sig till. Det bestäms vilka ämnen som ska ingå i skolans 

verksamhet, vilken kunskap som anses viktigt och hur mycket tid varje ämne ska tilldelas. I 

formuleringsarenan studerade vi i relation till vår studie hur lärarna uttrycker sig runt styrdo-

kumenten och kunskapskraven som skapas i denna arena. 

 

5.2 Transformeringsarena 

På transformeringsarenan sker läraren/lärarnas tolkning av hur ämnet ska undervisas och be-

dömas. Det som står i läroplanen ska konkritiseras ner till en lektionsplanering och val av 

metod för undervisningen (Linde, 2012). 
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Linde (2012) använder Bernsteins (1971) begrepp avgränsning och inramning när han disku-

terar stoffurval i olika ämnen. De lärare som har ett ämne med stark avgränsning och inram-

ning tolkar läroplanen lika, har ungefär samma stoffurval och läroplanen får ett starkt genom-

slag. I de ämnen som är svagt avgränsade och inramade kan man se motsatsen, där lärare är 

olika varandra och får ett friare spelrum för deras undervisning. Linde (2012) menar även att 

lärare är ganska fria i sin tolkning av läroplanen beroende på om ämnet är svagt eller starkt 

avgränsat eller inramat. Beroende av hur stark avgränsningen och inramningen är i ett ämne 

så tenderar styrdokumenten att bli styrande i olika hög grad. I vissa ämnen får styrdokumen-

ten stor genomslagskraft medan det i andra ämnen är andra aspekter som spelar större roll, till 

exempel lärarens bakgrund och egenskaper. 

 

Sett ur ett historiskt perspektiv har lärarna eller enskilda kommuner i och med decentralise-

ringen av skolan fått en större roll i tranformeringsarenan, då de fått ett större ansvar att själva 

tolka och forma undervisningen. Värt att nämna är också att staten inte bara verkar i formule-

ringsarenan (utgivande av styrdokument), utan även på transformeringsarenan eftersom de 

står för lärarutbildningen och på så vis kan påverka innehållet i undervisningen (Linde, 2012). 

 

Lundvall och Meckbach (2008) använde läroplansteorin och transformeringsarenan i sin stu-

die. I sin studie har de försökt att utifrån svar från både lärare och elever ta reda på hur tran-

formeringsprocessen går till. Deras tolkning av vad denna arena innebär är att det är de lokala 

skolorna och lärarna som omformulerar läroplanen och kursplanen till det innehåll som ska 

utgör undervisningen. Författarna beskriver att på denna arena finns det flera olika aspekter 

som spelar roll i lärarens val av aktiviteter . För det första måste läraren följa läroplanens 

styrningar, andra faktorer som kan påverka valet är; tidsåtgång, klasstorlek och faciliteter. 

Vidare kan också lärarens formella kompetens, repertoar och bedömningssystem också på-

verka valet (ibid.). 

 

Vår tolkning av denna arena är lik med Lundvalls och Meckbachs (2008) tolkning av vad det 

är som sker i transformeringsarenan; att läraren och skolorna formulerar om styrdokumenten 

till egen undervisningsplanering. Eftersom vi ville se hur lärare arbetade med styrdokumenten 

fann vi det relevant att använda oss utav Lindes tranformeringsarena för att fördjupa oss i just 

den processen. Vi ville också se vad det är lärarna kom fram till i transformeringsarenan som 

de valde att bedöma eleverna på i ämnet. 
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5.3 Realiseringsarena 

Realiseringsarenan handlar om hur utfallet av lärarens planering blir i undervisningen. Hur 

verkställandet av planeringen blir, responsen från eleverna och deras verksamhet under lek-

tionen. Trots planering av lektionsinnehåll och metod i transformeringsarenan kan det komma 

att förändras i realiseringsarenan beroende på klassen och andra yttre faktorer. (Linde, 2012). 

Linde (ibid.) beskriver bland annat en aspekt i realiseringsarenan som handlar om hur elever 

uppfattar lektionsinnehållet. Han menar att det ibland blir så att elever inte lär det som läraren 

vill förmedla, utan att det sker en form utav missförstånd under undervisningen. 

 

Ekberg (2009) förklarar Lindes (2006) realiseringsarena på följande vis; ” Realiseringsarenan 

omfattar det realiserade innehållet, dvs. skeendet i den formella lärandesituationen, såsom det 

blir när innehållet förverkligas utifrån avsikter och intentioner” (Ekberg, 2009 s.75). Han 

skriver att Linde (2006) menar att realiseringen innebär själva verkställandet utav det stoff 

som har valts ut i transformeringsarenan. 

 

Lundvall och Meckbach (2008) använde förutom transformeringsarenan också realiserings-

arenan i sin studie. Enligt dem handlar realiseringsarenan om verkställandet av den kunskapen 

som läraren finner som ”giltig kunskap” som eleverna ska lära sig. Förutom vilket innehåll 

som läraren väljer att undervisa om handlar det också om lärarens och elevernas kunskaper, 

attityder och undervisningens innehåll integrerar med varandra i lärandeprocessen. 

 

Vår tolkning av denna arena är precis som i de föregående arenorna snarlik med Lundvalls 

och Meckbachs (2008) tolkning. Arenan innebär utfallet av lärarens tolkning av läroplanen 

och hur bland annat responsen från eleverna blir. Denna arena omfattas dock inte av studiens 

syfte och frågeställningar, men vi menar ändå att det är relevant att presentera teorin i sin hel-

het så att läsaren ges bättre möjlighet att bedöma uppsatsens innehåll. 
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6.Metod 

 

I följande avsnitt kommer vi att redovisa studiens metod; hur vi gick tillväga, vilka val vi 

gjorde samt de forskningsetikiska frågor som vi tagit hänsyn till under studiens process. Ge-

nomförandet av intervjuerna, bearbetningen av svaren och analysverktyget presenteras också i 

detta avsnitt. 

 

6.1 Val av metod 

Gratton och Jones (2009) beskriver att innan en studie tar fart bör man ställa sig frågan om 

vilken typ utav information som man vill få ut av studien. Den typ av information som vi var 

ute efter i vår studie var uppfattningar från lärare i idrott och hälsa om vad de tycker kring de 

nya betygskriterierna i Gy 11. Vi utgick ifrån det Gratton och Jones (ibid.) beskriver att kvali-

tativa studier handlar om, vilket är att fånga meningar och kvaliteter som inte är mätbara så 

som; tankar, känslor och erfarenheter med mera, men också få svar som är djupgående. För att 

vi skulle få fram sådana svar använde vi oss av intervjuer som de beskriver att man använder 

sig av i kvalitativa studier. Författarna menar på att fördelen med intervjuer är att de används 

och syftar på att få den intervjuade personen att tala vitt och brett innanför ramarna av uppsat-

sen. Det kan då öppnas upp möjligheter för den intervjuade att prata med sina egna ord om 

sina egna erfarenheter och komma in på ämnen som de anser är viktiga att berätta om (ibid.). 

 

6.2 Intervjumetod 

Våra intervjufrågor var uppbyggda på ett semi-strukturerat sätt som både Gratton och Jones 

(2009) och Bryman (2011) beskriver. Det innebär att personen som intervjuar följer en struk-

tur och ett fåtal nedskrivna frågor, men låser sig inte vid ett fast schema eller frågemall. Inter-

vjuaren kan istället hoppa mellan frågor eller lägga till frågor samt anpassa sig efter hur inter-

vjun går. Valet att använda oss av en denna intervjuform var för att dels få svar på våra fråge-

ställningar, men också ge den intervjuade möjligheten att prata om det den ansåg vara viktigt 

inom ramarna för vår studie. Vi valde den strukturen också för att den gav oss en bra grund av 

frågor att luta oss på och få möjlighet till att ställa följdfrågor som kunde vidareutveckla ett 

svar som personen gett i en tidigare fråga. Något som kan vara en nackdel med intervjuer av 
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kvalitativ karaktär är att det krävs mer resurser än frågeformulär. Det kan ta tid att ta fram bra 

frågor som inte är av ja och nej karaktär (Gratton & Jones 2009).  

 

Gratton och Jones (2011) beskriver olika sätt att samla in information på, att antingen spela in 

intervjun eller anteckna för hand. Fördelen med inspelning är att intervjuaren får med allt i 

intervjun och riskerar inte missa något, dock kan det bli mycket mer att transkribera vid inspe-

lad intervju. Om att intervjuaren bara har en chans till intervju, bör intervjuaren spela in sva-

ren för att få med så mycket som möjligt av svaren från deltagarna (ibid.). Fördelen med att 

skriva ner intervjun är att man slipper eventuella problem med ljudupptagning och det är lätta-

re att sålla bort det som inte är relevant för studien. Vi valde att spela in intervjuerna på våra 

mobiltelefoner och anteckna de följdfrågor som vi kom på under intervjuns gång för att kunna 

spinna vidare på det lärarna hade svarat på en annan fråga. 

 

6.3 Forskningsetik 

I samband med vetenskapliga studier behöver forskningsetiska frågor övervägas. Fakultets-

nämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) beskriver vad man som 

student ska ta för etisk hänsyn till under en studie för en student på Linnéuniversitet (Linné-

universitet, 2012). Bland annat skriver de att forskningen inte får beröra känsliga personupp-

gifter samt personuppgifter om lagöverträdelser, som bland annat innefattar brott och domar i 

brottmål med mera. Dessutom hänvisar de vidare till det Vetenskapsrådet (2011), som tar upp 

de grundläggande etiska principerna som berör personer som är inblandade i forskning, vilka 

är; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandetkravet. Dessa punkter tar även 

Bryman (2011) upp och poängterar hur viktiga de är och som forskare/undersökare måste 

man ha dessa i åtanke under hela forskningsperioden. 

Hur vi hanterade de fyra kraven i samband med vår studie kommer vi att beskriva nedanför 

varje krav för sig. 

Informationskravet – Syftet med undersökningen och att vi skulle intervjua dem fick de delta-

gande lärarna veta vid första kontakten som vi hade med dem och berättade det igen innan vi 

började intervjuerna. Vi informerade dem också innan intervjuerna påbörjades att de fick lov 

att hoppa av studien när som helst de ville och intervjun skulle bli inspelad på våra mobiltele-

foner. 



 

22 

Samtyckeskravet – Lärarna fick utifrån informationen de hade ta ställning till om de ville delta 

eller inte i studien och vilka villkor det skulle ske på. Lärarnas villkor blev att intervjuerna 

skulle ske i deras arbetsrum. 

Konfidentialitetskravet – I samband med att vi berättade om informationskravet informerade 

vi också dem att lärarna skulle vara helt anonyma i studien, där vi varken skrev ut namn, sko-

la eller stad som kunde göra att utomstående kunde spåra svaren till deltagaren. 

Nyttjandetkravet – Både innan och efter intervjuerna informerade vi att allt det som spelades 

in under intervjuerna skulle enbart användas i vår studie och det var enbart vi som skulle 

lyssna på inspelningarna (Vetenskapsrådet, 2011 och Bryman 2011). 

 

6.4 Urval 

Förutom urvalet av tidigare forskning gjorde vi ett urval vilka personer som vi ville ha med i 

studien. Bryman (2011) betonar att urval av personer kan göras på många sätt och det finns 

många olika varianter av urval, det som vi valde att använda oss av var det målinriktade urva-

let som han beskriver. Målinriktade urval görs strategiskt utifrån de personerna som forskaren 

anser vara relevanta för ens forskningsfrågor i studien (ibid.). Vi valde det för att få personer 

som var relevanta för vår studie och för att kunna få svar på våra frågeställningar.  

Kriterier för vårt urval av personer för vår studie var; lärare i idrott och hälsa, behöriga, verk-

samma och jobbar på en gymnasieskola i Blekinge, Skåne eller Småland. Då det kan vara 

svårt att få igång ett samtal och intervjua en person som man inte har haft någon kontakt med 

alls innan, valde vi lärare som vi på något sätt hade haft kontakt med innan studien påbörja-

des. De lärare som vi har haft kontakt med sedan tidigare är lärare som är verksamma i de tre 

landskapen. På så sätt kunde det bli lättare att diskutera ämnen som kunde vara jobbiga, men 

också att få lärare till att, som vi skrev innan, berätta om sina uppfattningar.  

 

6.5 Genomförande 

Vi valde att utforma våra intervjufrågor utifrån dels det läroplansteorin handlar om, proces-

serna i de olika arenorna, men också frågor som är kopplade till våra frågeställningar.  

En till två veckor innan intervjuerna skulle ske skickade vi ett mejl till dem där det stod lite 

mer beskrivet om vad studien skulle handla om så att de kunde förbereda sig på det. Vi fråga-

de då också om de kunde i förväg ta ut betygsmatriser, betygsdokument eller andra dokument 

som berörde betyg och bedömning som de bearbetat fram hitintills. Under intervjuerna fick vi 
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ta del av dessa betygsmatriser hos merparten av de deltagande lärarna och använde dem till 

viss del som stöd för intervjun.  

 

Gratton och Jones (2009) beskriver att det är viktigt att de första frågorna inte är för känsliga 

frågor, utan man ska först bygga upp ett förtroende hos de intervjuade så att de vågar prata om 

sina tankar och känslor som vi var ute efter. Även om vi hade träffat lärarna tidigare började 

vi med att kallprata med dem innan vi på började intervjun för att läraren skulle komma in i 

sinnesstämningen. Vi intervjuade sex lärare i idrott och hälsa och intervjuerna varade mellan 

30- 40 minuter, med extra tid före och efter då vi pratade med dem om allt möjligt, vilket of-

tast blev frågor till oss vad vi tyckte om kunskapskraven och hur vi diskuterade dem i vår 

undervisning då vi var mitt uppe i det. Intervjuerna skedde på lite olika sätt, men det som var 

lika hos alla var att intervjuerna skedde på deras arbetsrum och intervjun blev inspelad. 

 

Två intervjuer skedde då vi båda var delaktiga och kunde hjälpa varandra med att ställa följd-

frågor och de andra fyra genomförde vi ensamma. Vi genomförde vissa av intervjuerna en-

skilt då intervjuerna krockade med varandra och för att anpassa oss efter lärarna och genom-

föra det när de kunde delade vi på oss. Med fyra av lärarna skedde intervjun enbart med dem, 

medan två av lärarna önskade att sitta tillsammans under intervjun för att kunna ha en dialog 

med varandra om hur deras process hade gått till när de skulle tolka betygskriterierna. Under 

några av intervjuerna var det lite störmoment genom att den intervjuades kollegor gick ut och 

in från rummet, och orsaken till det var att vi satt i deras arbetsrum. Hanteringen av att det 

störmomentet gjorde vi på så sätt att vi pausade i intervjun och lät arbetskollegan gå ut innan 

vi fortsatte frågorna för att låta den intervjuade läraren kunna svara det den ville utan att kän-

na sig observerad av kollegan.  

 

Under intervjuerna ställde vi frågorna ifrån frågeguiden beroende på vad deltagaren svarade 

och spann vidare på det och ställde följdfrågor eller en huvudfråga som berörde svaret. Vissa 

av de följdfrågor som vi ställde blev av Ja och Nej karaktär, men vi gav deltagaren möjlighe-

ten till att utveckla vidare sitt svar till det den tyckte och tänkte. 

 

6.6 Bearbetning av resultat och analysverktyg 

När vi hade genomfört alla intervjuer började vi bearbeta dem genom att transkribera inspel-

ningarna för att sedan kunna tolka svaren. När vi tolkade våra transkriberade intervjuer utgick 
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vi ifrån våra frågeställningar. Transkriberingen resulterade i totalt 30 sidor text för alla lärar-

na. 

 

I analysen bearbetade vi vårt resultat utifrån det Bryman (2011) tar upp om dataanalys av kva-

litativa undersökningar. Den analysmetod som vi använde oss av som författaren bland annat 

skriver om var tematisk analys. Den går ut på att skapa ett register av centrala teman och sub-

teman i en matris med fall och variabler. Utifrån de teman som man har satt upp, fyller man 

sedan i vad intervjupersonerna har svarat i det tema som svaret passar bäst in i. På så sätt kan 

man jämföra hur personerna har uttryckt sig beroende på fråga eller temat som forskaren an-

vänder sig av. Vårt material tematiserades för det första utifrån frågeställningarna som studien 

bygger på, men också till en viss del på vårt teoretiska perspektiv och processen mellan de två 

första delarna i teorin; formulerings- och transformeringsarenan. 

 

6.7 Överförbarhet och äkthet 

En kvalitativ studie kan diskuteras utifrån begreppen överförbarhet och äkthet. Lincoln och 

Guba (1985) beskriver att överförbarhet innebär att forskare koncentrerar sin studie på en 

liten grupp som har vissa gemensamma egenskaper och handlar om att få ett djup i undersök-

ningen. Forskare söker efter att producera fylliga beskrivningar av detaljer som ingår i den 

kulturen som studeras. Med hjälp av de redogörelserna kan det bedömas hur pass resultatet är 

överförbart till en annan miljö (ibid.). Äkthet innebär att studien ska ge en rättvis bild av de 

åsikter och uppfattningar som finns i den grupp som studeras (Guba och Lincoln, 1994). 

För att vår studie skulle vara överförbar valde vi som författaren beskriver och som vi skrev i 

vårt urval att vi koncentrerade oss på en liten grupp lärare där det gemensamma var att alla 

jobbade som lärare i idrott och hälsa. Äktheten i vår studie visar vi på i vår resultatdel där vi 

belyser vad lärarna svarat på intervjufrågorna genom att visa på citat från dem, men också 

genom att med våra egna ord berätta vad lärarna svarade. 
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7.Resultat 

 

I detta avsnitt kommer vi presentera de svar som vi fick under intervjuerna med idrottslärarna. 

Svaren i denna del är uppdelade efter studiens syfte och frågeställningar. Under varje rubrik 

presenteras den empirin som vi har fått fram och som är relevant för just den frågeställningen. 

I kapitlet kommer vi också att lyfta fram citat från lärarna för att styrka vårt resultat. De olika 

lärarna refereras till med en siffra från 1-6 för att skydda deras identitet. 

 

7.1 Lärarnas arbete med tolkning av de nya kunskapskraven 

Vår första frågeställning handlade om hur lärare arbetade med att tolka de nya kunskapskra-

ven i Gy11. Något som var gemensamt för lärarna som deltog i intervjuerna var att alla hade 

jobbat med kunskapskraven med sina arbetskollegor inom ämnesblocket. De var väldigt ange-

lägna om att få en samsyn mellan idrottslärarna om hur kunskapskraven skulle tolkas. 

 

… det är givetvis att titta på betygskriterierna och jobba utifrån det på olika sätt. 

Oftast så brukar vi ju jobba gemensamt, det är oftast det bästa och diskutera på 

olika sätt hur man kan lösa det. Det gör vi ju här på skolan just för att få liksom 

hitta infallsvinklar, hitta problem, hitta vägar som kan gå, som kan passa en, 

passa många framför allt att så att man kan sätta samma dokument eller samma 

arbetsuppgifter, för att försöka få den så likvärdig som möjligt, förutsätter det att 

man kan prata ihop sig, det är ju det bästa.(4) 

 

En lärare förklarade att tolkningen i Gy11:as  kunskapskraven och ämnesplan hade gått till på 

ett annat sätt än av Lpf94 hos dem. Läraren förklarade att i de nya kunskapskraven inte skulle 

tolkas om utan enbart tas direkt från ämnesplanen. Som det står i citatet ovanför och som alla 

de andra idrottslärarna också poängterade upplevde de att de var i behov av att prata och dis-

kutera med någon annan inom arbetslaget för att se hur de tolkade kunskapskraven. Förutom 

att lärarna skulle tolka kunskapskraven menade vissa på att de behövde tolka begreppen i 

kunskapskraven också. Vissa lärare hade diskuterat med sina kollegor om hur begreppen skul-

le tydas och tolkas, och ifall de skulle tolkas. En av lärarna belyste bland annat att begreppet 

”säkerhet” gick att tolkas på flera olika sätt. Trots att det förekom diskussioner mellan lärarna 

om begreppen menade någon lärare på att den sista bedömningen om hur begreppen skulle 

tolkas låg hos läraren som gjorde bedömningen. 
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Det som också framkom angående samarbete vid tolkning av kunskapskraven var att samar-

betet mellan olika ämnesblock var begränsat och i vissa fall obefintligt. En av lärarna beskrev 

att det till viss del går att få influenser från vissa begrepp från sitt andra ämne, men att ämnes-

planen i idrott och hälsa innehåller några begrepp som inte finns med i andra ämnen, vilket 

problematiserar samarbetet med lärare i andra ämnen. Däremot hade en av de skolorna som vi 

var och intervjuade lärare i idrott och hälsa på fått i uppgift av rektorerna att först utforma en 

pedagogisk planering inom idrott och hälsa för att sedan träffa lärare från andra ämnen. De 

skulle då läsa igenom det andra ämnenas pedagogiska planering och försöka att jämföra och 

se vad de olika ämnena bedömde på. Mellan skolorna fanns det en skillnad i hur de arbetade 

och försökte att ta hjälp av andra ämnen, men alla menade på att det fanns svårigheter med 

det. Förutom samarbete mellan kollegorna berättade lärarna att de hade ett samarbete med 

andra lärare i idrott och hälsa på en annan gymnasieskola eller högstadieskola antingen inom 

eller utanför kommunen. De samarbetade då med idrottslärarna på de andra skolorna och dis-

kuterade bland annat om de nya kunskapskraven för att som en lärare sa” Vi behöver diskute-

ra med andra, hur andra gör och hjälpa varandra att komma fram till ett bra sätt…”(1). En av 

lärarna motiverade att för att kunna samarbeta med en annan skola:  

 

… måste man ha samma förutsättningar med den andra skolan och det är ju inte 

alls säkert att man har, för jag menar låt oss säga att vi kommer in i en storstads-

skola som vi kastas in i ett samarbete som har en liten hall bara kanske inte 

samma tillgångar till utemiljöer som vi har då blir ju den diskussionen ganska 

svår bara där (4). 

 

De flesta lärarna påpekade att de gärna skulle få mer influenser och jobba med andra skolor 

för att få en inblick i hur andra gör. 

 

7.2 Betygsmoment och betygsättning 

Efter tolkningen och arbetet med läroplanen hade lärarna kommit fram till vad och hur de vill 

betygsätta eleverna utifrån kunskapskraven som berörde vår andra frågeställning i studien. 

Alla lärare hade både praktiska och teoretiska moment gemensamt, men det skilde sig i 

mängden betygsgrundande moment då det varierade allt från fem till elva betygsmoment. 

Även om det var sex lärare i tre olika landskap hade de tre betygsmoment gemensamt vilka 

var; HLR, teoretiskt perspektiv och bedömning av rörelsekvalitéer. Andra betygsmoment som 
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lärarna tog upp var exempelvis friluftsdagar, narkotika, tobak och idrottsprojekt som berörde 

sociala och kulturella fenomen.  

 

Betygsättningen av rörelsekvalitéerna var ett betygsmoment som enligt lärarna bedömdes 

under hela kursen som en formativ bedömning och de var noga med att påpeka att eleverna 

hade chansen att under hela kursen förbättra sig för att kunna få ett högre betyg. 

 

Förutom de tre betygsmomenten som lärarna hade gemensamt var de eniga om att en elev 

skulle nå E på samtliga betygsgrundande moment för att nå betyget E i kursen. Bedömnings-

stegen under kursen skedde utifrån E, C och A för alla lärare och i fall eleven inte riktigt upp-

nådde det högre betyget så var det i slutbetyget som D och B kom in. Även om lärarna poäng-

terade att eleven var tvungen att klara varje moment belyste de även att de bedömde till stor 

del också helheten av elevens prestation, så som denna lärare uttryckte sig; ”Vår uppfattning, 

helheten, eleven måste nå E i alla moment för att i slutänden eleven skall klara E” (5). 

 

Något som alla lärare poängterade som en viktig del i att kunna få slutbetyg i ämnet var när-

varon och berättigade det genom att om eleven inte deltog på ett visst antal lektioner hade de 

ingen möjlighet till att kunna se och bedöma deras rörelsekvalité. Som det står i kunskapskra-

ven att eleven kan ”genomföra en bredd av aktiviteter” menade de på att närvaron också var 

viktig i den bemärkelsen för att kunna se elevernas rörelsekvalitéer i flera varierande aktivite-

ter (Skolverket, 2011 s.85). Betygskriteriet ”en bredd av aktiviteter” var också en orsak till att 

det var många praktiska lektioner för att hinna med dessa olika aktiviteter och för att kunna se 

alla elever någon gång under lektionerna. 

 

7.3 Stödet för lärare i idrott och hälsa i arbetet med tolkning av kunskapskraven 

I lärarnas process att tolka och bearbeta kunskapskraven fanns det skillnader i hur långt de 

hade kommit i den. För det första beskrev lärarna att de inte hade fått mycket stöd från skolan, 

det skiljde sig i vilken sorts stöd de hade fått och hur mycket stöd och hjälp de hade fått från 

skolans håll. En av lärarna berättade att: 

 

… vi har haft det extremt turbulent här på skolan /…/vi har inte fått någonting 

om man säger föreläsningar och studiedagar kring det nya betygsättningen, det 

är det vi känner vi skriker efter det, vi anmälde oss till en kurs på /…/ i betyg 
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och bedömning för vi känner att vi är lost. Vi måste prata med någon annan och 

nu kom vi inte med på kursen och den här, vi har inhyrd rektor som säger att; Ni 

är fyra år bak och borde börjat med detta för länge sedan. Så vi är väldigt långt 

tillbaka här i processen här på denna skolan och det känns ju frustrerande dels så 

känner vi att, ja vi behöver mer input för att kunna förstå hur vi ska tolka det.(1) 

 

Lärarna beskrev att de tyckte de hade fått för lite stöd från skolan genom till exempel tid att 

diskutera med andra lärare eller fortbildningsdagar. Andra svar som framkom som visar på att 

lärarna tycker att det är lite stöd från skolan var bland annat: 

 

Det är ju egentligen bara… bara Skolverkets hämta på nätet, ingenting annat. Vi 

har inte haft någon på besök här, någon från Skolverket. Sen har vi varit på vissa 

utbildningsdagar i /…/, men det blev man ju inte mycket klokare på. Där går 

man ju inte in i detalj utan drar bara i stora drag, det är ju fortbildningsdagar 

så.(2) 

 

Spontan reaktion, inget från något sånt här när jag tänkte till. Men när jag tänker 

till riktigt ordentligt så visst finns det stöd. Vi har fått ut ifrån Skolverket kom-

mentarmaterial som är svagt tycker jag.(3) 

 

Dessa citat visar som sagt på att lärarna i vår studie upplevde stödet över lag som dåligt och i 

vissa fall nästan obefintligt från skolans håll.  Lärarna kommenterade inte enbart om skolans 

stöd utan också om Skolverkets stöd och det kommentarmaterial som de gett ut som visades i 

citaten ovanför. Lärarnas kommentarer om vad de tyckte om kommentarmaterialet var bland 

annat att det var ”luddigt” och ”svagt”. Några menade också på att materialet fortfarande inte 

gav någon tydlig bild, utan den behövde de också tolka och det var ganska bristfälligt och 

tunt. Det som de flest intervjuade lärarna kommenterade var att det fanns mycket bättre kom-

mentarmaterial för idrott och hälsa till grundskolan. En lärare uttryckte sig att  

 

… jag skulle gärna sett att man gör som man gör med högstadiet med vårt ämne 

också, /…/ då har Skolverket gjort en tydlig mall liksom och där i den mallen så 

finns det också utrymme till att tolka själv också men det är mycket tydligare. 

Det känns som att Skolverket har lagt mer energi på högstadiet, där det finns 

filmer man kan gå in och kolla hur dom bedömer olika lärare, mycket, mycket 

mer material i den delen.(6) 

 

Trots att lärarna hade haft sina svårigheter med att jobba med kunskapskraven och det 

lilla stöd och hjälp som de upplevde att de hade fått var de positiva och litade på sin 

kompetens och tolkning. ”… vi känner oss väldigt trygga i de vi gör /…/ när vi verk-
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ställer någonting känner vi oss ganska trygga, för vi upplever ändå att vi har stöd i 

detta här vi och stöd i varandra”(4). 

 

Avslutningsvis tror lärarna att den nya betygsskalan kommer att ge eleverna mer rätt-

visa och likvärdiga betyg då varje betygsteg inte är så brett som i den gamla betygs-

skalan. Däremot har de inte satt några slutgiltiga betyg och kan därför inte säga med 

säkerhet om betygsskalan är bättre eller sämre eller om de har valt bra betygsmoment. 
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8.Analys 

 

I följande kapitel analyseras vårt resultat i relation till vårt teoretiska perspektiv och begrep-

pen ”inramning” och ”avgränsning” samt våra frågeställningar och syfte. 

 

Vårt syfte är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa på gymnasiet arbetar med och tolkar 

kunskapskraven i idrott och hälsa samt se utifrån kunskapskraven vilka betygsmoment lärarna 

anser viktiga och hur betygsättningen ska ske. Vi kommer också att undersöka hur lärare upp-

fattar stödet från skolan och Skolverket i sitt arbete med att tolka kunskapskraven. Nedan pre-

senteras våra frågeställningar: 

 

 Hur arbetar lärarna med tolkningen av de nya kunskapskraven? 

 Utifrån kunskapskraven, vilka betygsmoment anser lärarna är viktiga och hur uppfat-

tar de att betygsättning ska ske? 

 Hur uppfattar lärare i idrott och hälsa stödet från skolan och Skolverket i arbetet med 

tolkning av kunskapskraven? 

 

8.1 Ämnet svagt inramat på formuleringsarenan 

I bakgrunden tog vi upp att Skolverket (2010) utryckt en önskan att med de nya styrdokumen-

ten få en tydligare struktur på undervisningen så att kursplanen ska genomsyra undervisning-

en, vilket också skulle kunna bidra till att göra ämnena i skolan mer inramade. Linde (2012) 

skriver i en analys av de nya styrdokumenten att det dock finns flera termer och som han ut-

trycker det kvalitativa skillnader i betygskriterierna som är fria för tolkning. I likhet med Lin-

de (ibid.) visar vårt resultat att lärarna tycker styrdokumenten är svåra att arbeta med. Lärarna 

berättade bland annat att vissa begrepp är väldigt definierbara, till exempel begreppet säker-

het.  

 

Detta går att ställa i relation till Bernsteins (2000) begrepp inramning, med det menar han att 

ett ämne med stark inramning har en stark och synlig pedagogik. I detta fall skulle det innebä-

ra att idrott och hälsa, utifrån svaren från intervjuer vi har haft, tenderar vara ett svagt inramat 
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ämne. Ett ämne med svag inramning innebär alltså att det i ämnet inte finns någon tydlig ram 

eller tydlig pedagogisk linje att följa, vilket komplicerar arbetet för de olika lärarna. Mer spe-

cifikt tyckte lärarna i intervjuerna att det var vissa begrepp i kursplanen som anses svåra att 

tyda. 

 

Även kommentarmaterialet som Skolverket har gett ut som stöd till lärarna i sin tolkning utav 

kursplanerna är även det otydligt enligt svaren i vår studie. Det vi efter våra studier kunde se 

var en antydan till just Skolverkets texter, är att ämnet idrott och hälsa verkar vara otydligt på 

formuleringsarenan och det finns flera vägar för lärarna att gå. Det finns ingen tydlig bild av 

hur ämnet skall se ut utan det är upp till varje lärare att själva utforma sin undervisning och 

sin bedömning. Dessutom så upplever en utav de intervjuade lärarna att stödet för grundskole-

lärare är mycket större än stödet som finns för gymnasieskolan. 

 

8.2 Ämnet svagt inramat och starkt avgränsat på transformeringsarenan 

I denna arena har vi valt att analysera lärarnas arbete med kursplanen. Utifrån våra intervju-

svar har vi kommit fram till att lärarna på alla skolor arbetar tillsammans med sina idrottslä-

rarkollegor när de tolkar kursplanen och bestämmer vad undervisningen skall innehålla samt 

vad som skall bedömas. Lite motsägelsefullt till vad vi skrev om inramning i formulerings-

arenan så indikerar detta ändå att det finns en strävan mot att göra lika, i alla fall inom skolan. 

Vilket i sin tur då skulle innebära att det ändå råder en relativt stark inramning i idrott och 

hälsa på varje skola, men att inramningen blir svag sett inom ämnet mellan skolor, då i form 

av bedömning och undervisningsinnehåll. 

 

Resultatet ifrån vår studie visar att lärare i idrott och hälsa upplever det svårt att diskutera med 

lärare från andra ämnen. Bland annat menar de att de inte fått tid av skolan till det, men också 

att de upplever svårigheter eftersom ämnesplanen i idrott och hälsa innehåller begrepp som 

inte står med i de andra ämnena. Detta är ett exempel på vad som skiljer idrott och hälsa från 

de andra mer teoretiska ämnena i skolan och som sagt försvårar samarbetet med lärare i andra 

ämnen. Ett arbete som dock önskas utav idrottslärarna. Detta leder oss in på Bernsteins (2000) 

andra begrepp avgränsning, vilket påvisar skillnaderna eller gränserna mellan idrott och hälsa 

som praktiskt ämne gentemot till exempel svenska eller engelska, mer teoretiska ämnen. Att 

det alltså råder en stor avgränsning mellan idrott och hälsa och andra ämnena framgår tydligt, 

vilket såklart påverkar och kanske även i viss mån utesluter lärare i idrott och hälsa från dis-
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kussioner om kursplanen med andra lärare. En annan faktor som kan spela in är att samtliga 

lärare i idrott och hälsa som vi intervjuat inte har arbetsrum på själva skolan utan de har sina 

arbetsrum i anslutning till idrottshallen, vilket enligt oss också kan bidra till avgränsningen 

mellan ämnena. Idrottslärarna lämnas alltså i relativt stor mån för sig själva i denna tolkning 

eftersom de andra lärarna inte har samma kompetens inom just detta område och trots det 

önskar ändå idrottslärarna i vår studie ett större arbete med resterande lärarkår på skolorna. 

 

8.3 Sammanfattning av analys 

Det vi kan se utifrån vår studie är att idrott och hälsa är ett ämne som är svagt inramat, men 

starkt avgränsat i transformeringsarenan. Ämnet är svagt inramat på så sätt att lärarna har en 

stor frihet att skapa sin egen undervisning, då det inte står om några specifika moment som 

undervisningen ska innehålla. Idrott och hälsa är starkt avgränsat gentemot andra ämnen, då 

som lärarna beskriver att vissa begrepp enbart finns med i ämnesplanen för idrott och hälsa.  
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9.Diskussion 

 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera vårt resultat i relation till tidigare forskning samt vårt 

syfte och frågeställningar. Vi kommer även att diskutera valen som vi gjorde och vad vi hade 

kunnat göra annorlunda under arbetet med denna uppsats.  

 

9.1 Arbetsprocessen för lärarna med tolkningen av de nya kunskapskraven 

Vårt syfte och en av frågeställningarna var om hur lärarna arbetade för att tolka kunskapskra-

ven. Det visade sig att tolkningsarbetet kan se olika ut från skola till skola och lärare till lära-

re, resultatet och utfallet kunde därför bli olika. Som vi beskrev i kapitlet tidigare forskning 

utifrån Garefalakis (2008) studie kan tolkningen av läroplanen vara olika från lärare till lärare 

på samma skola. Han syftade på att stödet från de nationella styrdokumenten inte hjälpt till i 

utformningen av lokala kursplaner. Tholin (2006) beskrev liknande i sin studie och att brist-

fällig kunskap kunde leda till att de lokala kursplanerna i mångt och mycket såg likadan ut 

som de centralt skrivna kursplanerna på vissa skolor, medan det på andra skolor sett väldigt 

olika ut. Vårt resultat visade att alla lärare arbetade väldigt lika i sitt tolkningsarbete, trots att 

de var verksamma i olika län. De arbetade främst tillsammans med sina kollegor inom idrott 

och hälsa på skolorna. Förutom att lärarna arbetade med kollegorna i samma ämne, arbetade 

de dessutom ytterst lite med kollegor i andra ämnen. Lärarna ville med samarbetet med kolle-

gorna både inom ämnet och det lilla de hade med andra ämneskollegor uppnå en så likvärdig 

undervisning och bedömning som möjligt. I motsats till vad Garefalakis (2008) och Tholin 

(2006) belyser kring lärarnas arbete med betygskriterierna så visade vår studie att lärarna för-

sökte tolka läroplanen och kunskapskraven så lika som möjligt genom att tolka dem med de 

andra kollegorna inom ämnet. Samarbetet över andra ämne blev dock lite för problematiskt då 

det skiljde sig en del mellan idrott och hälsa och de andra ämnena. 

 

9.2 Vad lärarna kom fram till efter tolkningen av kunskapskraven 

Utifrån vår andra frågeställning visade sig vårt resultat att i arbetet med att tillämpa kun-

skapskrav hade lärarna vi intervjuat alla arbetat fram en struktur för hur de skulle betygsätta 

eleverna. Lärarna hade betygsmoment de utformat och alla var eniga om att en elev skulle ha 
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E på samtliga betygsgrundande moment för att i slutbetyg nå upp till ett E. Resultaten från 

studier beskrivna i kapitlet tidigare forskning visade på att vissa lärare grundade sina lägsta 

godkända betyg enbart på att eleven var med och deltog, deras attityd samt gjorde sitt bästa 

under lektionerna (Redelius & Hay, 2009 & Redelius, Fagrell & Larsson, 2009). 

 

Innan lärarna kom fram till betygsmomenten behövde de bearbeta och tolka dem. Annerstedt 

(2002) menar på att lärare ”skriker” efter tydligare betygskriterier och att det behövs för att 

likvärdigheten i bedömning skall öka, men han menar också att tydligare betygskriterier tar 

bort professionaliteten ifrån lärarna. Annerstedt (ibid.) betonar detta utefter situationen som 

rådde under de förra styrdokumenten Lpo94 och Lpf94.  Lärarna i vår undersökning ansåg att 

förutom tolkningen av läroplanen behövde de också tolka begreppen som var i kunskapskra-

ven. Några lyfte fram att tolkningen av begreppen i sig gick att tolkas på flera olika sätt, men 

menade att den sista bedömningen om hur begreppen skulle tolkas låg hos läraren som gjorde 

bedömningen. Slutsatsen är att lärarna arbetade fram betygsmoment där de skulle bedöma 

eleverna utifrån de bestämda betygsmoment istället för som bland annat Redelius och Hay 

(2009) beskriver elevernas aktivitet eller attityd. Lärarna arbetade kollegialt för att skapa en 

gemensam tolkning av begreppen i kunskapskraven för att som Annerstedt (2002) beskrev 

skapa en likvärdighet i deras bedömning. 

 

9.3 Stöd från skolan och Skolverket 

Den sista frågeställningen vi hade i undersökningen och en del av vårt syfte var att studera hur 

stödet såg ut för lärare i idrott och hälsa i arbetet med tolkningen av de nya kunskapskraven. 

Som Selghed (2011) visar på i sin studie att ett av problemen som fanns under Lpf94 var att 

lärarna fick för lite tid att anpassa sig till det nya betygssystemet samt att lärarna inte fick till-

räckligt med hjälp i processen att tolka och arbeta med kunskapskraven.  Tholin (2006) visade 

också på liknande resultat i sin studie att lärarna hade för lite tid på sig att anpassa sig samt att 

de inte hade tillräckligt med kunskap för att på ett bra sätt arbeta med nya kunskapskraven.  

Det visade sig att utifrån bland annat dessa studier att skifte av styrdokument och betygskrite-

rier i Lpo94 och Lpf94 upplevde lärare att de fått dåligt med stöd ifrån olika institutioner i sitt 

arbete med det nya systemet för att de skulle kunna gå vidare och känna sig trygga i sitt arbe-

te. Resultatet från lärarna som deltog i denna undersökning visade att de ansåg att stödet och 

tiden från skolan var väldigt lite och i vissa fall helt obefintligt. Vissa lärare hade fått fortbild-
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ning, medan vissa inte hade fått det, utan hade enbart fått arbeta med kollegorna med tolk-

ningsarbetet. Lärarna beskrev också att kommentarmaterialet för Gy11 var väldigt ”svagt och 

”luddigt” och var en tolkning i sig.  De menade på att kommentarmaterialet inte gav dem sär-

skilt mycket stöd i tolkningsarbetet med kunskapskraven. Däremot uttryckte lärarna i under-

sökningen sig att de kände sig trygga i sitt sätt att arbeta och att de tyckte att kompetensen 

inom deras arbetslag var stor för att klara av tolkningsarbetet. Slutsatsen blir att varken stödet 

från skolan eller Skolverket är tillräckligt för att underlätta för lärarna i arbetet med att tolka 

och arbeta med den nya läroplanen och kunskapskraven.  

 

9.4 Slutdiskussion 

Utifrån vår studie såg vi att lärarna var engagerade i att förstå och tolka ämnesplanen samt att 

de verkligen vill förstå och använda sig av styrdokumenten. De arbetade kollegialt och ibland 

också med andra skolor för att i så stor mån som möjligt göra bedömningen likvärdig. Detta i 

skillnad till vad Redelius, Fagrell och Larsson (2009) betonar att styrdokumenten inte alltid 

användes, utan läraren använde andra kriterier. Utifrån våra resultat har vi sett att trots det 

fortfarande finns tolkningsutrymme i ämnesplanen vill lärarna i idrott och hälsa samarbeta för 

att inom varje skola få en gemensam tolkning av hur bedömningen och betygsättningen ska 

gå till. Det som vi kunde se var att de berörda skolorna i studien strävade mot att skapa en 

undervisning som i längden blir så likvärdig som möjligt. Däremot såg vi i likhet med vad 

Annerstedt och Larsson (2010) problematiserar att skillnaden mellan skolorna fortfarande 

finns kvar. Det finns dock en vilja hos lärarna att öka samarbetet med andra skolor och vilket i 

förlängningen eventuellt skulle leda till en mer likvärdig nationell bedömning.  

 

Ekberg (2009) beskriver att idrott och hälsa har en svag klassifikation jämfört med andra äm-

nen. Han menar att ämnet inte har något unikt språk eller identitet som avgränsar idrott och 

hälsa mot andra ämnen. Utifrån vår analys ansåg vi att ämnet däremot har en ganska stark 

avgränsning mot andra ämnen, då lärarna beskrev att vissa begrepp enbart finns med i idrott 

och hälsaämnet. Som vi visade på i analysen är ämnet starkt avgränsat, men svagt inramat på 

transformeringsarenan i och med att lärarna har svårt att jobba med andra lärare inom andra 

ämnen samtidigt som idrott och hälsa i sig inte har en tydlig pedagogisk linje. Risken med att 

ämnet är starkt avgränsat gentemot andra ämnen och att lärarna därav har svårt att diskutera 
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över ämnesblock är att den pedagogiska verksamheten följer samma spår. Lärarna i ämnet 

riskerar då att inte få nya influenser och utvecklingen stagnerar.  

 

Lärarna såg positivt på den nya betygsskalan och de trodde att de två nya stegen kommer göra 

betygsättningen mer rättvis. Lärarna ansåg också att de kände sig trygga i sin kompetens i 

bedömningen, trots att stödet från både skola och Skolverket är bristande, men eftersom de 

inte har satt betyg vet de inte hur utfallet av betygssättningen blir. Förhoppningsvis har Björk-

lund som vi citerade i inledningen rätt i att betygen kommer bli mer rättvisa och likvärdiga än 

tidigare. 

 

9.4 Metoddiskussion 

Våra val som vi gjorde under studiens gång kom att påverka resultatet och utfallet av vår stu-

die. Vårt urval av att ta lärare som vi hade haft kontakt med innan studien påbörjades kan ha 

gett konsekvenserna av att lärarna kanske kände sig tvingade till att delta i studien då det var 

personer som de kände som frågade. Vi kan inte med säkerhet säga att valet av lärare har haft 

någon betydelse för resultatet, men det kan ha påverkat utfallet. Vi valde också att genomföra 

intervjuerna med sex lärare ifrån tre olika skolor, alltså två lärare från varje skola. Konse-

kvensen innebar att svaren från lärarna på samma skola varit väldigt lika och bara komplette-

rat varandra. Dessutom hade vi i svaren från intervjuerna sett att idrottslärarna arbetat väldigt 

mycket tillsammans i sina arbetslag och därav har väldigt lik undervisning. Hade vi däremot 

intervjuat sex lärare ifrån sex olika skolor tror vi att vi hade fått en rikare och förhoppningsvis 

mer varierande information. Vi upplevde dock att intervjusvaren fick mer tyngd eftersom de 

stärks utav två lärare och det är inte bara vad en lärare sagt. Under våra intervjuer fann vi ock-

så vissa svårigheter att hitta bra följdfrågor till de huvudfrågor vi skrivit upp sedan tidigare 

och detta tror vi också påverkade svaren, eftersom intervjutekniken i vissa fall var bristande 

kanske vi skulle haft en tydligare och rikare intervjumall att följa.  

 

När vi intervjuade lärarna och ställde frågorna blev det vid flera tillfällen att lärarna frågade 

tillbaka till oss vad vi tyckte om och tolkade kunskapskriterierna. De undrade också hur vi 

hade jobbat med kunskapskriterierna, betygsmoment och hur vi själva hade bedömt eleverna. 

Att lärarna frågade tillbaka till oss handlade om att de var mitt uppe i tolkningsarbetet av kun-

skapskriterierna och ville se hur vi hade jobbat med det i vår undervisning för att få flera in-
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fallsvinklar. I vissa fall svarade vi dem och det kan ha påverkat lärarnas svar på frågorna, ge-

nom att vi gav dem information och lärarna kan ha anpassat sig efter det.  

 

Vi kan också diskutera om denna studie var optimal att genomföra just nu eller om den skulle 

ha gjorts om ett år eller kanske till och med två år, då lärarna hade svårt att måla upp en bild 

om hur det kändes att faktiskt betygsätta elever efter det nya systemet. Problematiken i detta 

låg i att ingen utav de lärare vi intervjuade hade satt några slutbetyg i kursen, därför att kur-

serna på alla skolor varade över två läsår. Det vore således kanske mer relevant att göra studi-

en i ett senare skede, samtidigt som det kan vara bra att få en tidig indikation på huruvida sy-

stemet fungerar eller inte, enligt lärarna i studien. 
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