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Abstrakt  

 
Studiens syfte är att undersöka hur lärare inom idrott och hälsa arbetar med kunskapskraven för 

slutet av årskurs nio. Detta arbete består av en tolkningsprocess och användandet av 

kunskapskraven, där innehållet ska förmedlas samt kommuniceras mellan lärare och elev. Vidare 

behandlar studien elevers uppfattningar om kunskapskraven.  

 

I samband med införandet av Lgr11 introducerades även nya kunskapskrav för elever i slutet av 

årskurs nio. En diskussion kring problematiken gällande kunskapskraven, vid införandet, bestod 

bland annat av dess innehåll samt tolkningsbarhet för en likvärdig bedömning. Studien har 

utgångspunkt i det hermeneutiska perspektivet samt läroplansteorin. Studien baseras på en 

kvalitativ undersökningsmetod i form av fyra lärarintervjuer samt intervjuer med fyra 

fokusgrupper, bestående av fyra till fem elever. Resultatet i undersökningen visar att lärare 

arbetar på olika sätt gällande användandet samt tolkningen av kunskapskraven. Vidare framgår 

det i resultatet att samtliga lärare anser kunskapskraven som otydliga och svårtolkade. Beroende 

på hur läraren använder sig av kunskapskraven i undervisningen resulterar det i olika 

uppfattningar hos eleverna. I resultatet framgår det även att eleverna tror att läraren premierar en 

mängd olika faktorer i samband med bedömning, där tydliga kopplingar till kunskapskraven 

saknas. 

 

 

Nyckelord: Kunskapskrav, Idrott och hälsa, Tolkning, Kommunikation, Elevers uppfattning, 

Värdeord 
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1. Inledning 

 

I samband med införandet av läroplanen Lgr11 framstod även nya kunskapskrav inom ämnet 

idrott och hälsa i slutet för årskurs 9. Likt rubriken av uppsatsen är kunskapskraven, som är 

utgångspunkt i betygssättningen, svåra att förklara och förstå för både lärare och elev. Detta 

resulterar i att kommunikationen mellan lärare och elev är betydelsefull i arbetet gällande 

kunskapskraven. Kursplanen, med innehållande kunskapskrav i ämnet idrott och hälsa för slutet 

av årskurs nio, är ett verktyg och en utgångspunkt för lärare inom ämnet. Innehållet i 

kunskapskraven är styrt men de inkluderande värdeorden lämnar utrymme för läraren till att göra 

en individuell tolkning. Tolkningsarbetet är början av en lång process som vidare mynnar ut i en 

kommunikation mellan lärare och elev gällande kunskapskraven. I slutändan av processen 

handlar det om elevers tolkning, uppfattning och medvetenhet i relation till kunskapskraven. En 

problematik som kan uppstå i samband med tidigare beskrivna process är att endast var femte 

elev anser, enligt NU-03 (Skolverket, 2005), att tillhörande lärare är bra på att knyta an 

kunskapskraven till undervisningen.  

 

Det vi har upplevt och observerat på vår verksamhetsförlagda utbildning, kombinerat med den 

kunskap vi anammat i lärarutbildningen, har skapat ett intresse och en nyfikenhet kring denna 

problematik. Då vi har upplevt en osäkerhet hos lärare gällande tolkning av kunskapskraven 

samtidigt som vi själva upplever svårigheter kring dem, anser vi att detta område är relevant att 

undersöka. Då Lgr11 nyligen infördes är arbetet med de nya kunskapskraven fortfarande aktuellt. 

Redelius och Hay (2011) poängterar i sin studie att lärare inom ämnet idrott och hälsa bör 

kontinuerligt arbeta med kunskapskraven, i hopp om att skapa tydliga riktlinjer i samband med 

bedömning och betygsättning.  

 

Förhoppningen vi har med studien är att framtida samt verksamma lärare inom ämnet idrott och 

hälsa ska arbeta för att använda kunskapskraven på ett tydligt och konkret sätt i samband med 

undervisningen. Vi anser det viktigt att medvetandegöra eleverna om kunskapskraven, vilket i sin 

tur skulle underlätta för både lärare och elev vid bedömning och betygsättning. I denna studie 

kommer vi att belysa lärares tolkningsprocess kopplat till kunskapskraven samt hur lärare genom 

förmedling och kommunikation medvetandegör eleverna, gällande kunskapskraven. Vidare berör 
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studien kunskapskraven ur ett elevperspektiv där vi även strävar efter att synliggöra lärares tankar 

och åsikter gällande området, i relation till elevers uppfattningar. 
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2. Syfte och frågeställningar 

 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur arbetet med kunskapskraven tillämpas i idrott och hälsa 

för slutet av årskurs 9. Kunskapskraven ska tolkas av läraren som även ska förmedla innehållet 

genom kommunikation med eleverna. Vidare skapar eleverna sig en egen uppfattning gällande 

kunskapskraven, vilket även är syftet att undersöka. 

 
 
2.2 Frågeställningar 

1. Hur tolkar lärare i ämnet idrott och hälsa kunskapskraven för slutet av årskurs nio? 

 

2. På vilket sätt förmedlas och kommuniceras kunskapskraven av lärare, för att medvetandegöra 

elever gällande kunskapskravens innehåll?  

 

3. Vilken uppfattning har elever i årskurs nio om kunskapskraven i ämnet idrott och hälsa? 

 

 



7 
 

3. Bakgrund  
 

I bakgrunden behandlas många olika områden såsom betyg, bedömning, kunskapskrav, 

kommunikation och betygssystem. För att få en inblick i dagens betygssystem presenteras en 

historisk utveckling av de olika betygssystemen. Detta för att se hur historiken har påverkat 

nuvarande system. För att se hur lärarna förmedlar och kommunicerar kunskapskraven till 

eleverna presenteras ett avsnitt gällande kommunikation mellan lärare och elev. Utdrag av 

kunskapskraven för slutet av årskurs nio har gjorts i relation till studiens frågeställningar. 

Avslutningsvis behandlas tidigare forskning om lärarens tolkning, kommunikation samt elevers 

medvetenhet kring kunskapskraven kopplat till undervisningen i idrott och hälsa. 

 

3.1  Kunskapskravens utformning 

I dagens skola handlar betyg bland annat om att individens prestationer bedöms i förhållande till 

ett i förväg preciserat mål (Tholin, 2003, s. 22). Detta preciserade mål måste läraren ha förmedlat 

och kommunicerat till eleverna. I Skollagen (2010) står det skrivet att det är läraren som har 

ansvaret gällande betygsättning. Läraren bedömer individens olika prestationer och 

kunskapskraven ska vara en utgångspunkt kopplat till bedömningen. Eleven ska av läraren 

kontinuerligt uppdateras om sitt utvecklingsbehov och vara väl informerad om riktlinjer samt 

kriterier för betygssättning i ämnet (Annerstedt, 2007). 

 

3.1.1 Betygssystemets utveckling 

Från det absoluta till det relativa betygssystemet 

I dagens skola finns ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem, vilket inte alltid har funnits. 

Det första betygssystemet som uppkom kallades för det absoluta betygssystemet, vilket var 

verksamt fram till 1960-talet. Betyg sattes genom överrensstämmelsen mellan den sanna 

verkligheten och elevens kunskaper, där den sanna verkligheten beskrivs som absolut vetande. 

Absolut vetande beskrivs i sin tur genom exempelvis matematiska formler och juridiska regler. 

(Egidius, 1994). Egidius (1994) menar att syftet med det absoluta betygssystemet var att förmedla 

viss kunskap till eleverna. Denna metod kunde liknas vid en kopieringsprocess, vilket inte 

gynnade alla elever. Det läraren undervisade eleverna om skulle eleverna, enligt Egidius (1994), 
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kopiera rakt av och lära sig. Det absoluta betygssystemet har påverkat dagens betygssystem då 

man i dagens kunskapskrav bedömer absoluta kunskaper. Det absoluta betygssystemet 

avskaffades omkring 1960-talet då det relativa betygssystemet växte fram i samband med att 

kunskapssynen ändrades. För att se skillnaden på det synsättet som existerade under det absoluta 

betygssystemets tid, anser Egidius (1992, s. 17) att Kunskap är i så fall något i högsta grad 

relativt, dvs något som handlar om denna verklighet. Eftersom verkligheten befinner sig i 

förändring och kunskapen om den ständigt växer och växlar, kan man inte peka på viss kunskap 

som den enda giltiga. Relativa betyg är kunskapsrelaterade, likt absoluta betyg (Egidius, 1994). I 

det relativa betygssystemet fanns fem betygssteg som har en utgångspunkt i en 

normalfördelningskurva med procentangivelser. Enligt Tholin (2003) var 

normalfördelningskurvan från början menat att användas över hela landet för att det skulle vara 

rättvist att komma in på realskolan. Dock användes denna fördelning istället inom varje klass. En 

klassisk fördelning av procentsatserna är: 

 

Betyg         1                 2                 3                 4                 5 

% elever     7                 24               38               24               7   (Tholin, 2003) 

 

När det relativa betygssystemet var verksamt fanns Lgr62 och Lgr69 som läroplaner. I Lgr69 är 

det den enskilda individen som står i centrum vilket kommer att påverka senare läroplaner. Något 

som även kom att påverka dagens betygssystem och kunskapskrav är liknande betygssteg som i 

det relativa betygssystemet. Att fokus ska ligga på den enskilda individens kunskap är något som 

Tholin (2003) går emot genom beskrivning av normalfördelningskurvan, där fördelningen av 

betygen var konstant i varje klass oberoende av elevens prestation. Konsekvensen blev att 

eleverna jämförde sig med varandra istället för till fastställda krav, vilket påverkat dagens 

betygssystem, då man bedömer elever utifrån kraven. I Lgr69 var målen för gymnastik i 

högstadiet: 

 
Undervisningen i gymnastik skall tillfredsställa elevernas behov av kroppsrörelse och 
medverka till deras allsidiga och harmoniska utveckling. Den skall bedrivas så, att den 
allmänna prestationsförmågan höjs och en ändamålsenlig arbetsteknik främjas. Ett 
ekonomiskt och estetiskt rörelsesätt skall eftersträvas. Undervisningen skall ge eleverna 
tillfälle att pröva och utöva olika gymnastik- och idrottsformer. Den skall vidare förmedla 
kännedom om den egna kroppens funktion och vård i samband med fysisk aktivitet. 
Undervisningen skall syfta till att utveckla laganda, självdisciplin, hjälpsamhet och 
ledarförmåga. Den skall hos eleverna söka väcka bestående intresse och förståelse för 
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behovet av fysisk aktivitet som ett medel för rekreation och hälsa (Skolöverstyrelsen, 1969, 
s. 166).  

 

I Lgr80 förtydligas målen ytterligare jämfört med tidigare läroplan, men den utgår fortfarande 

från individen. Målen för undervisningen i gymnastik för högstadiet i Lgr80 är enligt följande: 

 
Undervisningen i gymnastik har till uppgift: 
att ge rekreation, god kondition och allsidig träning av rörelseapparaten, 
att ge kunskap om och färdighet i arbetsteknik 
att skapa förståelse och intresse för fysisk aktivitet samt 
att främja samarbetsvilja och organisationsförmåga (Skolöverstyrelsen, 1981, s. 531). 
 

Det målrelaterade betygssystemet  

I takt med att de relativa betygen kritiserades hårt började ett nytt betygssystem växa fram, 

nämligen det målrelaterade betygssystemet. Detta betygssystem introducerades under början av 

90-talet och började användas i samband med att Lpo94 trädde i kraft. Detta system skiljer sig 

från det relativa betygssystemet då man inte längre jämför eleverna med varandra, utan 

betygssättningen sker utefter elevernas individuella kunskap (Tholin, 2003). Enligt Egidius 

(1994) fanns det ändå kritik mot det målrelaterade betygssystemet när det infördes:  

 
[…]då entydigt formulerade kunskapsmål skulle medföra “en långtgående central styrning 
av undervisningen, kanske ända ner på lektionsnivå” och att “lärarna skulle degraderas till 
att verkställa program som de själva inte varit med om att skapa”: Ändå blev klart angivna 
mål utgångspunkt för betygsättningen (Egidius, 1994, s. 43). 
 

Tholin (2003) menar att det målrelaterade betygssystemet ska vara ett hjälpmedel till att bedöma 

elevers utveckling i förhållande till mål i kursplaner och läroplaner. Målen för idrott och hälsa i 

Lpo94 är: 

 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 
Eleven skall 
– förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa och kunna tillämpa kunskaper i ergonomi 
i vardagliga sammanhang, 
– kunna delta i lek, dans, idrott och andra aktiviteter och kunna utföra lämpliga 
rörelseuppgifter, 
– kunna forma och genomföra aktiviteter för egen motion, 
– kunna orientera sig i okända marker genom att använda olika hjälpmedel samt kunna 
planera och genomföra vistelse i naturen under olika årstider, 
– ha kunskaper i livräddande första hjälp, 
– ha kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter och hur de kan bedrivas på ett säkert sätt. 

(Skolverket, 2008, s. 24) 
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Betygssystemet ska främst användas som ett pedagogiskt instrument där eleven betygsätts enligt 

betygen Godkänd, Väl godkänd och Mycket väl godkänd (Tholin, 2003). För att tydligare kunna 

bedöma elevers kunskaper formade Skolöverstyrelsen fyra nivåer av kunskapsklassificering: 

faktakunnande, färdigheter att tolka och tillämpa faktakunskaper, förmåga att lösa problem i 

anslutning till kunskaperna och förmåga till analys, syntes och värdering av “nytt” lärostoff 

(Egidius, 1994, s. 46). Dessa fyra nivåer av kunskap representerade kunnande ur olika aspekter, 

vars syfte var att ange kunskap i olika uttryck (Skolverket, 2002). För att kunna bedöma elevers 

kunskaper nämner Larsson & Meckbach (2012) fyra olika nivåer: fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet. Dessa fyra nivåer är en generalisering av Egidius (1994, s. 46) klassificering av 

kunskap.  

 

Enligt Tholin (2006) fick lärare ta ett allt större ansvar vid bedömningen i samband med det 

målrelaterade betygssystemets uppkomst i skolorna. Detta bidrog till en osäkerhet på skolorna då 

lärarna gick från en strikt central styrning av skolan till en omfattande lokal styrning. Denna 

osäkerhet kunde även uppkomma på grund av otydligheten om betygens funktion. Betygen kan 

ses som både en utvärdering av skolans verksamhet men även en utvärdering av elevernas 

prestationer. Denna otydlighet finns fortfarande kvar i dagens skola (Tholin, 2006). 

 

Dagens mål- och kunskapsrelaterade betygssystem 

I Lpo94 betygsattes eleverna efter olika grad av kunskap med utgångspunkt i de fyra 

kunskapsklassificeringarna. Detta synsätt finns inte kvar i Lgr11 trots att de fyra nivåerna 

fortfarande framhålls. Skillnaden är bland annat att [...]alla fyra former av kunskap efterfrågas 

på alla betygsnivåer, men i olika hög grad (Larsson & Meckbach, 2012, s. 222). En annan stor 

skillnad i det nuvarande mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, jämfört med tidigare 

betygssystem är att alla krav för ett visst betyg måste vara uppfyllda för att eleven ska få erhålla 

betyget (Larsson & Meckbach, 2012). 

 

Betygen som idag används är fem godkända betyg, E till A. E står för det lägsta godkända steget 

och A för det högsta godkända steget. Eleven kan även få F för icke godkända kunskaper och ett 

streck för icke deltagande, dock är streck inget betyg (Skolverket, 2012a). Om kunskapskravet 

för C är uppfyllt i helhet och övervägande del för A innebär det att eleven får ett B i betyg. 
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Likadant fungerar det då kunskapskravet för E är uppfyllt i helhet och övervägande del för C. 

Eleven ska i detta fall erhålla ett D i betyg. Betygen B och D står därför för en 

kunskapsutveckling där eleven är på väg mot nästa steg i betygssystemet, men det finns inga 

kunskapskrav för dessa betygssteg. Läraren måste då bedöma om eleven har nått upp till en 

övervägande del av kunskapskraven för A eller C, för att i sin tur erhålla ett B eller D i betyg. I 

det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet har läraren det högsta ansvaret gällande 

betygsättning, vilket även var fallet i det målrelaterade betygssystemet (Larsson & Meckbach, 

2012). 

 

3.1.2 Kunskapskraven i nuvarande kursplan inom idrott och hälsa 

Kunskapskraven är en utgångspunkt i samband med betyg och bedömning. Annerstedt (2007) 

anser att målen och kunskapskraven måste vara precisa, klart definierade och relaterade till 

varandra för att skapa en större förståelse hos eleverna. Nedan presenteras viktiga utdrag ur 

kunskapskraven i Lgr11, inom ämnet idrott och hälsa. Dessa utdrag har varit en utgångspunkt i 

samband med studien. Kunskapskraven för slutet av årskurs nio finns som helhet i Bilaga 3. 

 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer 
och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. I 
danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser 
till takt, rytm och sammanhang. [...] 
 
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9 
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer 
och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget. I 
danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativtväl 
till takt, rytm och sammanhang. [...] 
 
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9 
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer 
och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget. I danser och 
rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och 
sammanhang. [...] 

 (Skolverket, 2012b). 
 
 
 
3.2 Kommunikationens betydelse i skolan 
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I Nationalencyklopedin (2013a) förklaras ordet kommunikation genom beskrivningen: 

Överföring av information mellan människor [...] Kommunikationen kräver dels ett språk eller en 

kod vari informationen uttrycks, dels ett fysiskt medium varigenom informationen överförs. I 

Svenska Akademiens ordbok (2009) ges en liknande definition där kommunikation beskrivs som: 

[…] överföring av (intellektuellt) innehåll (Svenska akademin, 2009, s. 1561). 

 

I allt ledarskap är kommunikationen central och Annerstedt (2007) menar att god undervisning 

förutsätter god kommunikation. Detta är något som även Backlund (2002) poängterar då hon 

beskriver att verbal kommunikation har en betydelsefull roll kopplat till kunskapsförmedling 

inom undervisningen i skolan. Annerstedt (2007) anser att undervisningen inte kan äga rum utan 

kommunikation och att dålig kommunikation leder till att budskapet blir ofullständigt eller 

felaktigt, vilket i sin tur resulterar i att undervisningsmiljön försämras samt att lärandet hos 

eleverna minskar. I likhet med Annerstedt (2007) anser även Dysthe (1996) att kommunikationen 

är betydelsefull i skolan mellan lärare och elev. Författaren menar att kommunikationen är ett 

grundläggande element och en central del i undervisningen, där lärarens kommunikativa 

kompetens kan vara en bidragande orsak som antingen hjälper eller försvårar elevernas generella 

inlärning (Dysthe, 1996). Även Hattie (2009) anser att kommunikationen mellan lärare och elev 

har en betydelsefull roll inom undervisningen. Han menar att en öppen kommunikation mellan 

lärare och elev, gällande kunskapsinnehållet samt undervisningen, har en central roll kopplat till 

elevers studieresultat (Hattie, 2009).  

 

Generellt sett handlar kommunikation om att överföra en viss typ av information. Denna 

information kan ha många olika innebörder och kommunikationen kan även anta olika former. 

Kommunikation kan delas in i envägs- respektive tvåvägskommunikation samt direkt respektive 

indirekt kommunikation (Kårhus, 1995). Vidare beskriver Annerstedt (2007) innebörden av 

Kårhus (1995) kommunikationsbegrepp. Envägs- respektive tvåvägskommunikation handlar om 

att det är en eller flera sändare av informationen. Direkt kommunikation skildrar om mottagare 

och sändare har direkt kontakt med varandra eller ej, medan indirekt kommunikation beskriver 

hur sändare och mottagare kommunicerar via hjälpmedel som exempelvis telefon eller e-post. 

Vidare poängterar författaren att en kommunikationsprocess kan beskrivas genom fyra olika 

stadier: 
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- Det budskap sändaren önskar och menar att uttrycka. 
- Det budskap sändaren faktiskt uttrycker. 
- De signaler som når fram till och uppfattas av mottagaren. 
- Den mening mottagaren lägger i signalerna som han eller hon mottar (Annerstedt, 2007, s. 167). 

 

Mottagarna i en förmedlingsprocess kan tolka informationen annorlunda i förhållande till 

avsändarens syfte och enligt Annerstedt (2007) kan detta bero på att mottagaren samt sändaren 

har olika uppfattningar av verkligheten. Det kan även handla om andra faktorer såsom 

missförstånd och feltolkningar, vilket exempelvis kan ha uppstått i samband med individernas 

olika förväntningar eller skilda kulturella bakgrunder. Författaren anser även att elevers olika 

förväntningar kan påverka budskapet som sänds i en förmedlingsprocess (Annerstedt 2007).  

 

Annerstedt (2007) förklarar att ämnet idrott och hälsa har sitt eget yrkesspråk där man som lärare 

känner till en mängd ämnesspecifika ord som kan tillämpas tillsammans med andra experter inom 

fältet. Däremot förstår inte de flesta elever vad läraren menar vid användandet av en specifik 

idrottsterminologi, vilket kan förvirra eleverna mer än vad det bidrar till förståelse. Redelius 

(2004) påpekar den viktiga innebörden med ett yrkesspråk i samband med betyg och bedömning. 

Hon menar att lärare och elever kan utveckla ett gemensamt språk så att kommunikationen blir 

tydlig i samband med bedömningen och slutligen betygssättning. Detta språk kan då användas på 

daglig basis för att öka förståelsen hos eleverna samt förbättra kommunikationen mellan lärare 

och elev (Redelius, 2004). Detta styrks även av Annerstedt (2007) som anser att ett gemensamt 

språk innehållande idrottsterminologi successivt bör introduceras, förklaras samt exemplifieras i 

praktiska moment i samband med undervisningen.  

 

3.3 Tidigare forskning 

I den tidigare forskningen behandlas tre olika delar, vilka är uppbyggda utefter studiens 

frågeställningar. Första delen handlar om hur läraren arbetar med att tolka kunskapskraven. 

Områden som berörs är lokala kursplaner, lärarfortbildning och formativ bedömning. Under 

andra underrubriken berörs tidigare forskning gällande feedback, elevers uppfattningar och 

förväntningar samt kommunikationens betydelse mellan elev och lärare. Sista delen behandlar 

elevernas medvetenhet relaterat till kunskapskraven.  
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I samband med införandet av de nya kursplanerna har en problematik kring tidigare forskning 

kopplat till studiens syfte samt frågeställningar uppstått. Eftersom det inte finns någon utbredd 

forskning kring de nya kursplanerna har svårigheter upptäckts gällande kopplingen mellan 

tidigare forskning och studiens syfte. Med detta i åtanke har ändå tidigare forskning som berör 

äldre kursplaner inom ämnet använts, då kopplingar till studiens syfte ändå kan tydliggöras. 

Exempel där detta implementerats är då man tidigare tolkat kursplanerna lokalt, vilket genomförs 

på ett annorlunda sätt i nuvarande arbete med kursplanerna. 

 

3.3.1  Lärares arbete med att tolka kunskapskraven 

En förutsättning för att läraren ska kunna göra en rättvis bedömning grundar sig på lärarens 

tolkning av kunskapskraven. I sin studie menar Garefalikis (2008) dock på att kunskapskraven 

tolkas olika av lärarna. Detta gäller inte endast skola till skola utan tolkningen kan även skiljas åt 

mellan olika lärare på samma skola. Garefalikis (2008) anser att det saknas stöd från de nationella 

styrdokumenten om hur kunskapskraven ska användas i samband med betygsättning. Författaren 

menar att detta har resulterat i att lärarna format egna lokala kursplaner. Att tolka kursplanerna 

lokalt tycker Grönlund (2007) enligt sin studie är en bra idé. Detta på ett sätt där det klargörs 

vilka kunskaper eleverna ska ha utvecklat för att erhålla ett visst betyg. Garefalikis (2008) 

påpekar att lärarkåren på skolan han undersökte tillhörde en äldre generation som utbildades i 

anknytning till de äldre läroplanerna. Vidare beskriver författaren att utformningen av de lokala 

kursplanerna kan ha påverkats av detta (Garefalikis, 2008). Att lokala kursplaner saknar stöd i 

styrdokumenten och kan vara inriktade på de äldre kursplanerna, menar Tholin (2006) kan bero 

på att lärarna inte fick tillgång till fortbildning i samband med att det målrelaterade 

betygssystemet infördes.  

 

Att lärarna får instruktioner och utbildning när det kommer nya kursplaner är en förutsättning i 

tolkningsprocessen (Tholin, 2006). Detta håller även Redelius och Hay (2011) med om i sin 

studie då de påpekar att lärare i idrott och hälsa behöver få bättre stöd av det svenska 

utbildningssystemet i samband med införandet av nya kursplaner. Detta stöd anser Redelius och 

Hay (2011) ska innehålla fortbildning och tydligare riktlinjer kopplat till den specifika 
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bedömningen.  

 

Enligt Redelius och Hay (2011) kan läraren utforma momentspecifika kriterier för att förbättra 

elevernas förståelse gällande bedömning. Ett exempel på detta kan vara formativ bedömning då 

läraren ger eleverna återkoppling efter varje utfört moment. Även Larsson & Meckbach (2012) 

behandlar formativ bedömning där det beskrivs som en bedömning på väg mot målet, med syfte 

att hjälpa elevernas lärande.   

 

3.3.2 Kommunikationens betydelse mellan lärare och elev 

För att eleverna ska få en förståelse för vad som bedöms måste läraren kunna koppla kursens mål 

till undervisningen och kunna förmedla och kommunicera detta vidare till eleven (Grönlund, 

2007). Grönlund (2007) förklarar i sin studie Måste jag spela basket? att det är viktigt att 

fokusera på lektionens mål och inte lektionens medel, när eleverna frågar vad som kommer att 

hända på lektionen. Han påpekar att hur man talar om en lektion med eleverna blir avgörande för 

hur eleverna uppfattar vad som är lektionens kunskapsmål (Grönlund, 2007, s. 46). För att 

eleverna inte ska jämföra sig med varandra menar Grönlund (2007) att man innan lektionen ska 

utforma tydligt kunskapsrelaterade mål i relation till kunskapskraven, med förhoppning att 

eleverna istället jämför sin egen prestation med de fastställda kraven. I likhet med Grönlund 

(2007) påpekar även Newman (2000) den viktiga innebörden av kommunikation mellan lärare 

och elev, där han beskriver att den viktigaste orsaken i samband med att en elev vågar be läraren 

om hjälp eller inte, handlar om lärarens respons och uppmuntran. 

 

Eleven måste under kursens lopp kontinuerligt få feedback från läraren för att veta vilket 

utvecklingsläge den ligger på i förhållande till kunskapskraven (Grönlund, 2007).  Detta kan ske 

genom Redelius och Hays (2011) metod av formativ bedömning men även genom att 

kontinuerligt ge eleven information, i enlighet med kunskapskraven, vart de befinner sig på 

betygsskalan. Eleven ska få så pass mycket feedback att den vet vilken nivå den ligger på, så att 

beskedet om dess betyg inte kommer som en överraskning (Grönlund, 2007). Även Hattie (2009) 

belyser den viktiga betydelsen av feedback kopplat till bedömning. I sin studie argumenterar han 

för hur feedback än mer tydligt bör integreras i undervisningen. Hattie (2009) anser att feedback 
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behöver integreras i samband med planerande, genomförande samt uppföljning av undervisning, 

där arbetet med feedback bör sträva efter att vara mer framåtsyftande än bakåtblickande. 

 

Det huvudsakliga syftet med feedback menar Hattie och Timperley (2007) handlar om att fylla 

det tomrum som uppstår mellan en befintlig kunskap gentemot den kunskap som krävs för att 

exempelvis förstå en process eller behärska en specifik uppgift. Författarna förklarar vidare att 

feedback vanligtvis uppstår i samband med att instruktioner ges, vars avsikt är att bidra till 

kunskap (Hattie & Timperley, 2007). Denna tidigare forskning gällande hur man ska förmedla 

och kommunicera kunskapskraven till eleverna har enligt Hattie (2009) lönat sig, då eleverna har 

god prestationsförmåga i förhållande till målen. Det finns dock en risk att de egna 

förväntningarna kan styra nivån på skolprestationerna. I Hatties (2009) undersökning Visible 

Learning framgår tydligt att elevernas studieresultat påverkas av deras självskattning kopplat till 

betyg. Andra påverkansfaktorer gällande elevernas studieresultat är lärarens förmåga att klargöra 

mål och kriterier för måluppfyllelse. För att läraren ska ha en framgång gällande god 

undervisning, bedömning och betygssätting krävs det att läraren har en klar uppfattning om olika 

områden. Dessa områden kan beskrivas genom lärarens uppfattning av undervisning, lärande, 

läroplaner, bedömning samt en uppfattning och förståelse av eleverna (Hattie, 2009). Hattie 

(2009) anser precis som Redelius och Hay (2011) att formativ bedömning generellt ger bäst 

effekt på elevernas studieresultat.  

 
 
3.3.3 Elevers medvetenhet gällande kunskapskraven  

Skolverket gjorde år 2003 en nationell utvärdering av grundskolan i Sverige, vilken benämns som 

NU-03 i studien. Enligt studien tycker eleverna att idrott och hälsa är ett viktigt ämne och att det 

har bidragit till deras lust att röra på sig (Skolverket, 2005). Eleverna anser att idrotten är ett 

roligt ämne och detta synsätt framgår även i Larssons (2004) studie. Larsson (2004) har gjort en 

studie där han kommit fram till att eleverna har en positiv inställning till ämnet och att de tycker 

det är roligt att utföra många olika moment. Även Redelius (2004) menar i sin studie att eleverna 

har en positiv inställning och anser att ämnet är ett avbrott från den övriga undervisningen. En del 

av problematiken med undervisning samt betygssättning inom idrott och hälsa, är att de flesta 

elever inte vet varför de utför de olika momenten (Redelius, 2004). Enligt NU-03 anser enbart var 

femte elev att läraren är bra på att knyta an kunskapskraven till undervisningen (Skolverket, 
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2005). Redelius (2008) påpekar i sin studie att det eleverna tror att lärarna bedömer inom ämnet 

är exempelvis god närvaro, positivism och aktivt deltagande under lektionen. Eleverna anser att 

kunskapskraven inte har så stor betydelse, för att erhålla ett högt betyg, i jämförelse med hög 

ansträngningsnivå samt att göra sitt bästa (Redelius, 2008). 

 

Larsson (2008) förklarar i sin studie: Man ska inte behöva vara bra på nånting, att det är oklart 

för eleverna vad de egentligen ska lära sig under lektionerna inom ämnet idrott och hälsa. Det är 

svårt för eleverna att greppa det egentliga syftet med ämnet. Detta menar Larsson (2008) kan 

bero på att lärare har svårt att sätta fingret på vad egentligen det är som krävs av eleverna för att 

erhålla ett visst betyg. Även Annerstedt och Larsson (2010) menar att om läraren inte har en 

medvetenhet av vad som krävs i samband med bedömning och betygssättning, kan en osäkerhet 

uppstå bland eleverna. 

 

För att eleverna ska bli medvetna om kunskapskraven måste bedömningen vara så öppen som 

möjligt anser Annerstedt och Larsson (2010). Detta kan dock bli svårt om lärarna inte har något 

syfte och mål med lektionen. Skolinspektionen (2010) besökte olika lektioner inom ämnet idrott 

och hälsa och vid hälften av lektionerna fanns inget utsatt mål, syfte eller utvärdering i samband 

med lektionen. Annerstedt och Larsson (2010) påvisar att eleverna måste lära sig att möta kraven 

inom ämnet för att i sin tur bli medvetna om bedömningen utifrån kunskapskraven. För att detta 

ska lyckas är förutsättningen att läraren har ett syfte och mål med lektionen (Annerstedt & 

Larsson, 2010). 

 

Jönsson (2008) har i sin studie kommit fram till att elevernas prestationer förbättras avsevärt när 

konkreta exempel används för att komplettera kunskapskraven. Att prestationen förbättras 

påpekar även Johansson (2002) i sin studie, då elevinflytande kopplat till mål och betygskriterier 

påverkar elevers lärande. För att lärandet ska fungera i undervisningen krävs det att eleven själv 

tar ansvar och planerar sina studier. Läraren har en betydelsefull roll genom kommunikation där 

dialog och frågeställningar är väsentliga. I samband med en väl fungerande kommunikation kan 

elevers prestation samt lärande öka. Ett resultat kan bli att eleverna skapar en större förståelse av 

kunskapskraven genom att konkret arbeta med dem (Johansson, 2002). 
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3.4 Sammanfattning 

Dagens mål- och kunskapsrelaterade betygssystem har påverkats av föregående betygssystem, det 

absoluta samt det relativa (Egidius, 1994). Det absoluta betygssystemets påverkan syns genom att 

läraren bedömer den absoluta kunskapen hos en elev. Det relativa betygssystemet syns främst 

genom en liknande betygsskala; skillnaden är dock att normalfördelningskurvan utelämnas 

(Tholin, 2003).  

 

För att som lärare lyckas nå ut till eleverna och göra dem medvetna om vad som krävs i dagens 

mål- och kunskapsrelaterade betygssystem, är kommunikation en förutsättning (Annerstedt, 

2007; Dysthe, 1996). Kommunikationen måste vara bra och tydlig mellan lärare och elev för att i 

största möjliga mån undvika missförstånd eller feltolkningar, vilket Annerstedt (2007) påpekar. 

Enligt tidigare forskning påverkar kommunikationen elevers studieresultat. Det gäller för läraren 

att samarbeta med eleverna för att forma ett gemensamt språk som båda parter kan förstå. Detta 

för att underlätta betygssättning, bedömning och annan kommunikation inom ämnet. Viktigt är 

även att ge eleverna feedback samt att läraren använder sig av en formativ bedömning i sin 

undervisning (Redelius & Hay, 2011). 

 

Enligt Garefalikes (2008) och Grönlund (2007) arbetar lärare med att göra elever medvetna om 

kunskapskraven genom att lokalt försöka tolka dem. Trots att många lärare försöker arbeta med 

att göra eleverna medvetna om kunskapskraven, visar undersökningar att endast var femte elev 

anser att läraren är bra på att knyta an till kunskapskraven i undervisningen (Skolverket, 2005). 

Eleverna vet oftast inte vad lektionens syfte och mål är, vilket resulterar i att eleverna anser att 

bedömning och betygsättning kan uppfattas som orättvis (Skolinspektionen, 2010; Annerstedt & 

Larsson, 2010).  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 

I följande avsnitt presenteras de två teorier som används i studien. Till en början ges en inblick i 

det hermeneutiska perspektivet som baseras på människans tolkning och förståelse av diverse 

fenomen. Vidare presenteras läroplansteorin där olika aktörer inom skolväsendet agerar i de tre 

skilda arenorna; formuleringsarenan, transformeringsarenan och realiseringsarenan. 

 
4.1 Hermeneutiskt perspektiv 

Hermeneutik är ett begrepp som enligt Fejes och Thornberg (2009, s. 62) handlar om att tolka, 

förstå och förmedla och kan användas för att förmedla upplevelser av olika fenomen, till exempel 

inom skolans värld. I likhet med Fejes och Thornberg (2009) beskriver även Rosengren och 

Arvidsson (2002, s. 323) att hermeneutiken betonar betydelsen av tolkning och förståelse. Vidare 

förklarar Rosengren och Arvidsson (2002) att det hermeneutiska perspektivet representerar ett 

nästintill intuitivt sätt att tillägna sig kunskap på. Segolsson (2011) beskriver att ordet 

hermeneutik ursprungligen härstammar från namnet Hermes, som var en budbärare inom den 

grekiska mytologin. Hermes främsta uppdrag bestod av att förmedla gudomliga förkunnelser till 

folket så att de kunde erhålla en förståelse kring det budskap som fanns i texterna (Segolsson, 

2011). 

 

4.1.1 Förståelse 

Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv har förståelse en central roll. Hermeneutikens uppgift är 

bland annat att synliggöra förståelsen mellan del och helhet i relation till det kända respektive 

okända (Segolsson, 2011). Ödman (2007) beskriver hermeneutiken likt en filosofi som är inriktad 

på förståelse där strävan är att binda samman olika förståelsehorisonter. Ödman (2007) fortsätter 

beskriva att det hermeneutiska perspektivet kan liknas vid ett pussel, där vi kan skapa en 

förståelse för helheten genom att se till de enskilda delarna och tvärtom. 

 

4.1.2 Förförståelse 

Människans tolkning samt värdering av sin egen handling ingår i hermeneutiken där From och 

Holmgren (2000) påstår att dessa tolkningar ständigt görs i enlighet till människans förförståelse. 
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Människans tidigare erfarenheter är av väsentlig karaktär som påverkar olika föreställningar av 

diverse fenomen. Även Gilje och Grimme (2007) poängterar att vi människor ständigt förstår 

något mot bakgrunden av vissa förutsättningar. Vi möter aldrig världen förutsättningslöst (2007, 

s. 183). Att människans förförståelse och tidigare erfarenheter har en betydelsefull roll kopplat till 

förståelse menar både From och Holmgren (2000) samt Gilje och Grimme (2007). Däremot anser 

Ödman (2007) att dialog inom hermeneutiken har den mest centrala rollen till erhållen ökad 

förståelse.    

 
4.1.3 Den hermeneutiska cirkeln och spiralen 

Den hermeneutiska cirkeln är ett centralt begrepp inom hermeneutiken. Syftet med cirkeln är att 

beskriva förståelsens dynamik samt tolkningsprocessen i en rörelse, där människans erfarenhet 

utökas samt där dennes förmåga att tolka utvecklas. Allt detta äger rum i en cirkulär rörelse 

mellan människans kontakt med nya erfarenheter och förförståelse. Detta leder i sin tur till ny 

erhållen förståelse som vidare bidrar till ny förförståelse i samband med nya tolkningssituationer 

(Segolsson, 2011). Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver den hermeneutiska cirkeln vid att 

delen enbart kan förstås genom helheten samt att helheten endast kan förstås genom delarna. 

 

 
Figur 1. Den hermeneutiska cirkeln (vår förenklade version med utgångspunkt i Alvesson & Sköldbergs, 

2008, s. 212 modell). 
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Inom hermeneutiken har de två grundläggande begreppen tolkning och förståelse en central roll 

som ständigt samspelar med varandra (Ödman 2007). Dessa två begrepp ingår även i det som 

kallas för den hermeneutiska spiralen. För att skapa en förståelse kring vår omvärld gör vi diverse 

tolkningar av denna, vilket även används i samband med att vi upplever något som känns oklart. 

Det är i relation till den hermeneutiska spiralen som vi människor gör våra olika tolkningar av 

omvärlden, vilket i sin tur resulterar i att vi pendlar mellan dåtid och framtid. I samband med att 

människan tolkar dess omvärld leder även detta till att individen skiftar fokus mellan olika 

analysnivåer samt olika nivåer av förenkling. Den hermeneutiska spiralen kan sammanfattas 

genom att individen pendlar mellan sin förförståelse och förståelse samt mellan del och helhet. 

Ödman (2007) förklarar vidare hur denna spiral kan liknas vid en process där människans 

förståelse samt helhetsperspektiv ständigt upprepas, vilket resulterar i att processen klassas som 

dynamisk. Denna process tar aldrig slut utan befinner sig i ett ständigt tillstånd av förnyelse 

(Ödman, 2007).  

 

Segolsson (2011) beskriver att den hermeneutiska cirkeln samt spiralen ligger nära varandra 

gällande tolkningsprocessen, del och helhet samt förståelse och förförståelse. Alvesson och 

Sköldberg (2008) beskriver att inom den hermeneutiska cirkeln står del och helhet i motsägelse 

till varandra, där helheten inte kan förstås utan delarna och vice versa. Vidare beskrivs det att den 

hermeneutiska spiralen behandlar delarna och helheten i en mer fördjupad kunskapsprocess 

(Alvesson och Sköldberg, 2008). Det som ytterligare skiljer dem åt skriver Segolsson (2011) är 

att den hermeneutiska cirkeln handlar om att tolka annorlunda medan den hermeneutiska spiralen 

strävar efter ambitionen till att tolka bättre. 

 

I studien tillämpas det hermeneutiska perspektivet och dess synsätt, då tolkning, förmedling, 

förförståelse samt förståelse är relevanta begrepp i samband med undersökningen. En 

förutsättning för att lärarna och eleverna ska förstå hur värdeorden används i bedömningen, krävs 

det att man ser till delarna för att förstå helheten likt ett pussel, och vice versa. Även detta är 

något som vidare kommer att tillämpas i studien. 

 
4.2 Läroplansteori 
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Läroplansteori kan delas upp i två olika begrepp, vilka är läroplan och teori. Begreppet läroplan 

förklarar Nationalencyklopedin (2013b) som riktlinjer för verksamheten inom det offentliga 

skolväsendet. Teori som begrepp beskriver Lundgren (1981), genom en översättning av Kerlinger 

(1964), som begrepp, påståenden och definitioner som förklarar och förutser fenomen. Lundgren 

(1981) beskriver att teori är en förklaring som är uppbyggd på information gällande ett visst 

fenomen. För att förklara det sammansatta begreppet läroplansteori menar Linde (2012) att 

läroplansteori handlar om vilka aktörer som påverkar på olika nivåer i skolsystemet, för att lyfta 

fram ett visst innehåll som valts ut som giltig kunskap att lära ut i skolorna.  

 

Linde (2012) har utgått ifrån samlade principer för urval, organisation, förmedlingsformer samt 

mottagande av lärostoff när han delat upp läroplansteorin i tre arenor. Dessa tre arenor beskrivs 

som formulerings-, transformerings- och realiseringsarenan. De tre olika nivåerna beskriver 

Ekberg (2009) som studier av kursplanen i idrott och hälsa, lärare i idrott och hälsas tal om ämnet 

och de lärandesituationer som sker i undervisningen av ämnet. De tre arenorna är inom skolans 

verksamhet inte helt skilda från varandra (Linde, 2012), men under detta avsnitt beskrivs de var 

och en för sig. 

 

Egen tolkning av Göran Lindes analysverktyg 

- Formuleringsarenan (F) 

- Transformeringsarenan (T) 

- Realiseringsarenan (R)  

 

 

F 
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Figur 2. Analysverktyg (Lundvall, Meckbach & Wahlberg 2008:18)  
 

4.2.1 Formuleringsarenan  

Formuleringsarenan är det översta steget i Figur 2 och handlar om hur läroplanen är formulerad. 

Linde (2012, s. 23) beskriver formulerad läroplan som:  

 
de föreskrifter som gäller i ett skolsystem för vilka ämnen som ska studeras, hur stor del av 
tiden varje ämne ska tilldelas, vilka mål som gäller för undervisningen och vilket 
innehåll ämnena ska ha.  
 

Utöver en formulerad läroplan menar Ekberg (2009) att formuleringsarenan omfattar skolans 

styrning, vilket i sin tur uttrycks i styrdokumenten. Formuleringsarenan tar enligt Ekberg (2009) 

utgångspunkt i samhället och sätter ramarna för de två nedre stegen i Figur 2. 

 

4.2.2 Transformeringsarenan 

I transformeringsarenan menar Linde (2012) att lärare tolkar läroplaner på olika sätt, vilket 

innebär att tillägg respektive fråndrag förekommer av olika slag. Tolkningen av läroplanen leder 

till att det inte alltid blir som man planerat. Transformeringen handlar om statens föreskrift, 

lärarnas tolkning och elevernas mottagande. De olika aktörerna i arenan påverkar tolkningen. 

Dessa aktörer är bland annat elever, lärare och skolledare. Det är lärarna som har huvudrollen i 

tolkningen som sker genom tidigare kunskaper samt deras egna förväntningar. På grund av dessa 

aktörer som agerar på de olika arenorna, främst transformeringsarenan, blir varje 

undervisningsprocess unik. Det är i denna arena läraren bestämmer sitt undervisningsstoff med 

motivation till tolkningen av läroplanen (Linde, 2012). Doyle (1992) menar att innehållet i 

T 

R 
 
 



24 
 

läroböckerna kan påverka undervisningen och på så sätt styra innehållet. Vad som sker i 

transformeringsarenan kan på så sätt påverkas av realiseringsarenan (Doyle, 1992).  

 
4.2.3 Realiseringsarenan 

Vad som egentligen händer i klassrummet beskriver Linde (2012) som realiseringsarenan. Det är 

här själva verkställandet av undervisningen i idrott och hälsa sker. Verkställandet kan förklaras 

som lärarnas genomförande av lektion samt elevernas aktivitet under lektionen. Realiseringen 

innefattar även hur eleverna tillägnar sig stoffet samt vad de uppfattat och lärt sig i samband med 

undervisningen (Linde, 2012). I realiseringsarenan verkställs läroplanen och det är här läraren 

utför sitt faktiska arbete (Ekberg, 2009). En problematik som kan uppstå i realiseringsarenan är 

att eleverna inte accepterar innehållet i samband med undervisning. Lärarna får då ändra i sin 

planering för att kunna påverka elevernas tankar kring undervisningens innehåll. En annan 

problematik kan förekomma då läraren väljer undervisningsinnehåll utifrån tradition, istället för 

innehåll kopplat till tolkning av läroplanen (Linde, 2012). Kontentan av detta blir att 

realiseringsarenan påverkar transformeringsarenan om en problematik i realiseringsarenan 

uppstår. 

 
4.2.4 Läroplansteori i verksamheten 

Läroplansteori handlar om det som läroplanen förmedlar, hur läraren tolkar stoffet och hur det 

slutligen realiseras i undervisningen. Om undervisningen i klassrummet ska kunna motiveras på 

ett tillfredsställande sätt bör de tre arenorna samspela med varandra. Däremot menar Ekberg 

(2009) att de tre arenorna inte interagerar med varandra som de borde. En anledning till detta kan 

bero på att de olika aktörerna har skilda tolkningar och uppfattar ämnet på olika sätt. 

Formuleringsarenans innehåll, där läroplanerna står beskrivna, tydliggörs inte så väl i 

transformerings- och realiseringsarenan. De sistnämnda arenorna överrensstämmer dock i stora 

drag med varandra kopplat till undervisningens innehåll (Ekberg, 2009).  

 

Lindensjö och Lundgren (2010) anser likt Ekberg att det finns klyftor mellan arenorna, där den 

mest framträdande skillnaden syns mellan formuleringsarenan kontra de andra två arenorna. De 

tror även att avståndet mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan kommer att öka i 

samband med att fler blir involverade i formuleringsarenan. Eftersom fler aktörer involveras 
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kommer det leda till svårigheter gällande beslutsfattande, vilket i sin tur innebär att besluten 

riskerar att bli mer abstrakta. Detta resulterar i att mer tolkningsutrymme ges inom 

transformeringsarenan, vilket gör att undervisningen i realiseringsarenan kan variera mycket 

beroende på hur stoffet tolkas (Lindensjö & Lundgren, 2010).  

 

Läroplansteorin är relevant för studien eftersom alla tre arenor berörs i undersökningen, främst 

transformering- och realiseringsarenan. Kursplanen har formulerats i formuleringsarenan och 

läraren tolkar den i transformeringsarenan. Att analysera hur läraren tolkar kunskapskraven är en 

del av syftet med studien. Vad som sedan sker i realiseringsarenan i samband med lärarens 

tolkning av kunskapskraven, kommer att undersökas i studien. Även den egna tolkningen av 

analysverktyget (Figur 2) kommer vidare att tillämpas i studien för att analysera lärarnas 

arbetssätt inom de olika arenorna gällande kunskapskraven. 
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5. Metod 
 

I följande avsnitt presenteras metoden där metodval, genomförande samt de etiska aspekter som 

vi haft i åtanke genom studiens förlopp behandlas. Vidare beskrivs vilka urval och avgränsningar 

som gjorts i studien samt presenteras betydelsefulla begrepp som validitet och reliabilitet. 

Avsnittet avslutas med en metoddiskussion gällande vald metod och tillvägagångssätt. 

 

5.1 Val av metod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ ansats i samband med studien. Patel och Davidsson 

(2003) menar att en kvalitativ ansats lämpar sig bäst när forskarna söker djupare kunskap i 

relation till ett visst fenomen. Eftersom undersökningen omfattar lärares syn på kunskapskraven; 

hur de tolkas och förmedlas, samt elevers medvetenhet relaterat till kunskapskraven, ansågs detta 

val av metod som lämpligast. 

 

En kvantitativ ansats med enkäter som metod hade inte lämpat sig för denna studie då enkäter 

kan bidra till ytliga svar. Hassmén och Hassmén (2008) menar att enkäter kan användas i syfte att 

få en bredare, men ytlig, insamlad kunskap om ett visst område. Eftersom en djupare förståelse 

söktes av lärares samt elevers tankar och synsätt, gällande de tidigare beskrivna områdena, valdes 

en kvalitativ ansats med semi-strukturerade intervjuer som metod. Bryman (2011) menar att 

semi-strukturerade intervjuer kan kännetecknas av allmänt formulerade intervjufrågor där 

ordningsföljden på frågorna kan variera. Intervjuaren behöver, i samband med semi-strukturerade 

intervjuer, inte använda sig av fasta scheman eller frågemall. Under intervjuns förlopp har 

intervjuaren möjlighet att vara flexibel genom att skifta mellan olika frågor samt lägga till frågor 

vid behov (Bryman, 2011). Möjligheten att ställa följdfrågor vid behov, där respondenterna fick 

chansen att utveckla sina svar, fanns i åtanke gällande metodvalet. 

 

Syftet med att använda intervjuer med både lärare och tillhörande elever, var att kunna göra en 

jämförelse av lärarens svar kopplat till elevernas uttalanden. I likhet med studiens syfte beskriver 

Garefalakis (2008) att lärarens uppgift inte bara handlar om att tolka centrala styrdokument, utan 

läraren ska även påvisa ett praktiskt handlande kopplat till tolkningen. Med tanke på att lärarens 
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tolkning av kunskapskraven vidare ska förmedlas och kommuniceras till eleverna, inkluderades 

även elever i undersökningen i form av fokusgrupper. 

 
5.2 Urval och avgränsningar 

Studien utgår från fyra semistrukturerade intervjuer med lärare i idrott och hälsa och en 

tillhörande fokusgrupp per lärare, som i sin tur består av fyra till fem elever. De utvalda lärarna 

var verksamma och behöriga inom ämnet samt arbetade med elever i årskurs nio i ämnet idrott 

och hälsa. Eleverna i fokusgrupperna handplockades av den tillhörande läraren, där eleverna 

befann sig på olika betygsnivåer men vi som intervjuare fick inga uppgifter om vilken specifik 

nivå eleverna befann sig på. Detta val gjordes då vi som intervjuare inte ville ha några 

förkunskaper gällande elevernas olika betygsnivåer.  

 

De intervjuade lärarna i studien valdes ut genom ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket innebär 

att de kontaktade intervjuobjekten innefattar personer som fanns tillgängliga för forskarna i 

samband med det inhämtade intervjumaterialet (Bryman, 2011).  

 

Undersökningen är avgränsad till elever i årskurs nio med tillhörande lärare i idrott och hälsa. 

Anledningen till att högstadiet valdes i undersökningen baserades på att vi tidigare genomfört 

flera veckors verksamhetsförlagd utbildning på högstadiet. Detta kombinerat med förhoppningen 

om en framtida anställning på en högstadieskola efter avslutad lärarutbildning. Det var även 

under den verksamhetsförlagda utbildningen som vi uppmärksammade en tydlig problematik 

kring tolkningen av kunskapskraven samt elevers medvetenhet kring dem, vilket resulterade i att 

valet föll på elever i årskurs nio. Vi ansåg att urvalet av elever i årskurs nio var relevant med 

tanke på att kunskapskraven gäller för slutet av årskurs nio. 

 

Intervjuerna genomfördes på utspridda högstadieskolor i Jönköpings län samt Kronobergs län. 

Urvalet föll på fyra olika skolor i de båda länen, detta för att få en så stor spridning som möjligt 

gällande insamlat intervjumaterial. En annan bidragande orsak till att valet föll på att genomföra 

intervjuerna på fyra olika skolor, är enligt våra tidigare erfarenheter att lärare på samma skola 

samarbetar gällande tolkning av kunskapskraven. En annan grundläggande faktor kring att 
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intervjuobjekten valdes i de respektive länen berodde på att skolorna fanns inom ett närliggande 

geografiskt avstånd.  

 

De intervjuade lärarna samt eleverna i de olika fokusgrupperna kommer i studien att refereras till 

påhittade namn för att erhålla sin anonymitet. Detta har gjorts i enlighet med Vetenskapsrådets 

(2002) regler och anvisningar (se avsnitt 5.4). 

 

Intervjuade lärare 

• Lärare Vera - 37 år. Idrottslärarutbildning GIH Örebro. Verksam idrottslärare i 10 år på 

en högstadieskola. 

• Lärare Chris - 30 år. Idrottslärarutbildning GIH Örebro. Verksam idrottslärare i 5 år på en 

högstadieskola med idrottsprofil. 

• Lärare Karin - 41 år. Idrottslärarutbildning Växjö Högskola. Verksam idrottslärare i 5 år 

på en högstadieskola. 

• Lärare Jan - 39 år. Idrottslärarutbildning Växjö Högskola. Verksam idrottslärare i 9-10 år 

på en högstadieskola med “pluggprofil”.  

 

Intervjuade elever i fokusgrupper 

• Fokusgrupp Vera - Moa, Amy, Axel, Ken och Erik 

• Fokusgrupp Chris - Nea, Edvin, Leo och Ted 

• Fokusgrupp Karin - Elin, Kim, Kaj och Dag 

• Fokusgrupp Jan - Pär, Mats, Alva och Hanna 

5.2.1 Fokusgrupper 

Fokusgrupper skiljer sig från en intervju med en enskild individ, genom att intervjuformen utförs 

i en mindre grupp. Syftet med användandet av fokusgrupper är att gruppens interaktioner genom 

diskussion kan bidra till material som i sin tur är relevant kopplat till studiens syfte. Diskussioner 

som uppstår inom en grupp kan bidra till mer utförlig information samt reflektion (Hassmén & 

Hassmén, 2008). 
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För att få en bra diskussion brukar elever, enligt Hassmén och Hassmén (2008), handplockas 

utifrån studiens syfte där också gruppdynamiken kan bidra till en god diskussion. Målet med 

fokusgrupper menar Kvale och Brinkmann (2009) är inte att nå samförstånd eller hitta lösningar 

på de ställda frågorna, utan att finna olika uppfattningar om en viss fråga. Intervjuarens uppgift är 

bland annat att ställa frågor och skapa en atmosfär, där eleverna inom fokusgruppen kan uttrycka 

personliga åsikter i relation till de olika frågeställningarna (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

I undersökningen användes fokusgrupper med fyra till fem elever, med förhoppningen om att få 

en djupare diskussion samt komma in på olika områden inom ämnet. Detta överrensstämmer med 

det Hassmén och Hassmén (2008) beskriver gällande syftet med användandet av fokusgrupper.  

 
5.3 Genomförande 

Inledningsvis kontaktades olika lärare i idrott och hälsa via e-post eller telefon inom de 

geografiska avgränsningarna som gjorts, där frågan ställdes gällande deras möjlighet till 

medverkan i intervjuform. Lärarna fick information om studiens övergripande syfte, för att på så 

vis ges förutsättningar till förberedelse inför kommande intervju. Frågan ställdes även till lärarna 

gällande elevers medverkan till intervju i form av fokusgrupp, där läraren själv handplockade 

fyra till fem tillhörande elever i årskurs nio. Kravet vi som intervjuare hade i samband med 

lärarens urval av elever, var att eleverna i största möjliga mån skulle befinna sig på olika 

kunskapsnivåer inom ämnet. Ett bifogat dokument (Bilaga 2) skickades till lärarna som sedan 

vidarebefordrades till de utvalda eleverna, där dessa elevers vårdnadshavare i sin tur skulle ge sitt 

samtycke i form av en underskrift, gällande deras barns/ungdomars deltagande i studien. I detta 

fall gavs ansvaret till läraren angående de utvalda elevernas medverkan samt vårdnadshavares 

samtycke till deltagande.  

 

I samband med lärarnas samtycke till deltagande i undersökningen gavs de friheten att välja 

vilken tid och plats som intervjutillfället skulle äga rum. Vi som intervjuare poängterade även att 

det fanns gott om tid avsatt för både intervjun med läraren samt fokusgruppen. Enligt Trost 

(2005) har dessa faktorer en väsentlig betydelse då de bidrar till en ökad trygghet hos 

respondenterna samt att kvalitén på undersökningen höjs, i samband med att dessa faktorer 

infrias. Innan genomförandet av intervjuer beslutades att en provintervju skulle äga rum. 
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Provintervjun genomfördes för att få möjlighet till att öva inför kommande intervjuer samt att vid 

behov ändra intervjufrågornas formulering och struktur. Syftet med provintervjun var även att 

undvika eventuella missförstånd under kommande intervjuer.  

 

Under intervjutillfällena med både lärarna och fokusgrupperna gavs en presentation av oss 

intervjuare samt information gällande studiens syfte. Vidare beskrevs vilka rättigheter 

respondenterna hade i enlighet med de etiska aspekter som beskrivs i avsnitt 5.4. Respondenterna 

blev även informerade om beräknad intervjulängd samt att inspelningar och anteckningar skulle 

användas under genomförandet av intervjun. Dalen (2007) anser att inspelningar av intervjuer är 

betydelsefullt då respondenternas egna ord registreras. Lokaler som användes under de olika 

intervjutillfällena skiftade, där allt mellan mindre kontor till stora idrottshallar utnyttjades. Vi 

använde oss av den intervjuguide som tidigare utformats (Bilaga 1) under intervjutillfällena med 

båda lärare och fokusgrupper. Under de genomförda intervjuerna var vi intervjuare flexibla 

gällande vem som ställde frågor samt följdfrågor till respondenterna. Vi som intervjuare fick 

även vara flexibla under andra omständigheter då störmoment under vissa intervjutillfällen kunde 

uppstå som gjorde att vi fick anpassa oss efter situationen. Detta skedde då exempelvis någon av 

respondenten var tvungna att ta emot ett viktigt samtal under pågående intervju eller att hög 

musik spelades i anslutande lokal. I ena fallet fick vi ta ett tillfälligt avbrott under pågående 

intervju och i det andra fallet fick vi be respondenterna höja rösterna för att överrösta musiken. 

Intervjuernas längd varierade mellan 15-20 minuter för fokusgrupperna samt 25-40 min för de 

intervjuade lärarna.  

 

Efter de genomförda intervjuerna bearbetades det inspelade materialet genom transkribering. 

Transkriberingen gjordes i enlighet med Brymans (2011) sätt att se på transkribering, där 

författaren menar att fördelen med att transkribera är att intervjumaterialet finns bevarat med 

intervjupersonernas exakta ordval. De fyra intervjuerna med lärare och tillhörande fokusgrupp av 

elever resulterade i totalt cirka tre timmars intervjumaterial. Att transkribera en timmes 

intervjumaterial tog i genomsnitt cirka sex timmar, vilket i sin tur innebar ett totalt 

transkriberingsarbete på ungefär 18 timmar. När transkriberingen var genomförd lästes materialet 

igenom åtskilliga gånger för att hitta relevant material kopplat till studiens syfte och 

frågeställningar.  



31 
 

	  
5.4 Etiska aspekter 

I denna undersökning har vi valt att följa fyra forskningsetiska principer, i enlighet med 

Vetenskapsrådet (2002). Dessa forskningsprinciper kan beskrivas genom fyra huvudkrav, vilka 

benämns som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Även Bryman (2011) poängterar den viktiga innebörden av dessa fyra huvudkrav. Han menar att 

forskarna ständigt bör ha dessa forskningsprinciper i åtanke genom hela forskningsprocessen. De 

fyra huvudkraven beskrivs enligt följande: 

 

Informationskravet handlar om att forskaren ska informera deltagarna i undersökningen vilken 

uppgift de har kopplat till studien samt deras villkor i samband med deltagandet. Forskarna ska 

även informera deltagarna gällande studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Med 

informationskravet i åtanke kontaktades deltagarna, dels skriftligt och muntligt via e-mail samt 

telefon, där studiens syfte beskrevs övergripande. Vidare informerades det om att deltagarnas 

medverkan var frivillig och att de kunde välja att avbryta studien när de själva ville. Information 

om att våra mobiltelefoner skulle användas till inspelning av intervjun gavs till de berörda. 

 

Samtyckeskravets regler innebär att deltagarna i studien har rätten att själva bestämma över sitt 

medverkande. I vissa fall ska även samtycke ges från vårdnadshavare om deltagarna är under 15 

år, alternativt om studien är av etisk känslig karaktär (Vetenskapsrådet, 2002). I samband med 

godkännandet om lärarnas medverkan vidarebefordrades ett utformat dokument gällande 

målsmans samtycke till genomförandet av elevintervju (Bilaga 2). Detta på grund av att några 

elever kunde vara under 15 års ålder. Läraren på den specifika skolan tog ansvar för att skicka ut 

dokumentet till elevernas vårdnadshavare, där vi sedan fick ett godkännande gällande elevernas 

medverkan. 

 

Konfidentialitetskravets regler anger att de individer som ingår i undersökningen ska ges största 

möjliga konfidentialitet samt att personuppgifter ska förvaras på ett sätt där obehöriga omöjligt 

kan få del av denna information. Detta krav kan nära sammankopplas med sekretess och 

offentlighet (Vetenskapsrådet, 2002). Försäkran om att deltagarna inom studien ska ges 

konfidentialitet samt att deras personuppgifter inte kommer att offentlighetsgöras, har givits till 
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både lärare och elever som intervjuats. Enskilda individer kan inte identifieras i studien då vi valt 

att ej skriva ut varken individens riktiga namn, skola eller stad. 

 

Nyttjandekravet handlar om att de uppgifter i studien som samlats in endast får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). I enlighet med detta krav förklarades för deltagarna, 

både innan och efter avslutade intervjuer, att inspelningarna samt all insamlad information enbart 

skulle användas i forskningssyfte. 

 

5.5 Validitet och reliabilitet 

Begrepp som reliabilitet och validitet är relevanta för en undersökningsstudie då dessa förklarar 

graden av trovärdighet i resultatet. I en kvalitativ studie brukar begrepp som stabilitet, pålitlighet, 

tillförlitlighet och upprepbarhet användas istället för reliabilitet och validitet men i metodavsnittet 

används de två sistnämnda begreppen (Hassmén & Hassmén, 2008). 

 

Reliabilitet kan enligt Hassmén och Hassmén (2008) kortfattat beskrivas som upprepbarhet. Det 

handlar om att en annan forskare ska kunna få liknande resultat om studien görs om. I en 

kvalitativ studie är reliabiliteten inte så stor då intervjusvaren kan påverkas av olika faktorer som 

miljö, mediepåverkan i form av till exempel tv-program eller om personen fått nya tankegångar 

under intervjuns gång (Hassmén & Hassmén, 2008). Det kan därför vara svårt att få en stark 

reliabilitet i en kvalitativ studie, men för att öka reliabiliteten i denna studie har vi valt att utforma 

en intervjuguide med tydlig struktur. För att få en bättre reliabilitet var det två intervjuare, vilket 

bidrar till en högre överrensstämmelse av uppfattningar samt tolkningar i samband med 

genomförda intervjuer (Patel & Davidsson, 2003). Patel och Davidsson (2003) anser att det är 

viktigt att intervjuaren är förberedd för att få en god reliabilitet i studien och vi har innan vår 

undersökning samlat kunskap inom området för att öka reliabiliteten. Detta har gjorts genom att 

exempelvis studera kursplaner och annat material som är relevant i relation till studien. 

 

Fejes och Thornberg (2009, s. 218) förklarar genom en översättning av Kvale (1989) att 

begreppet validitet refererar till i vilken utsträckning den forskning som genomförs och den eller 

de metoder som används verkligen undersöker det som avses att undersökas. Validitet handlar 

om att välja rätt metod för sitt syfte med studien. Vi valde att göra en kvalitativ undersökning för 
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att få en bättre validitet. Syftet med valet av en kvalitativ studie är enligt Bell (2006) för att kunna 

ställa följdfrågor och eventuellt omformulera frågor för att deltagarna i intervjun ska utöka 

förståelsen. Metoden som användes var då en kvalitativ undersökning för att förståelsen kunde 

utökas, vilket resulterar i att studiens validitet ökar. 

 

Validitet och reliabilitet förhåller sig nära till varandra och Patel och Davidsson (2003, s. 99) 

förklarar det genom att För att veta vad jag mäter så måste min mätning vara tillförlitlig. För att 

stärka studiens validitet och reliabilitet har en provintervju gjorts, för att undersöka frågornas 

formulering, dess ordningsföljd och utformning, så att missförstånd kan undvikas i kommande 

intervjuer. Reliabiliteten och validiteten förstärks även då alla intervjuer spelats in för att försäkra 

oss om att få med all information i transkriberingen. Inspelningens syfte är även som Patel och 

Davidsson (2003) beskriver, att spela upp det inspelade materialet flera gånger, för att försäkra 

oss om att vi uppfattat materialet korrekt. För att läsaren ska kunna bedöma studiens trovärdighet 

har resultatavsnittet en balans mellan citat och egenkommenterad text, vilket ökar validiteten i 

studien (Patel & Davidsson, 2003).  

 
5.6 Metoddiskussion 

Kvalitativa intervjuer som metod ansåg vi lämpade sig bäst utefter studiens syfte och 

frågeställningar. Ett annat undersökningsalternativ hade kunnat bestå av en kvantitativ metod i 

form av enkäter för att om möjligt nå ut till fler lärare respektive elever. Vi ansåg dock att 

intervjuer var mest lämpliga då både lärare och elever fick chansen att uttrycka sina tankar och 

åsikter, vilket inte hade skett i samband med en kvantitativ metod. Valet av kvalitativ metod 

gjordes för att öka validiteten i studien, då vi ansåg att intervjuer som metod lämpade sig bäst 

kopplat till studiens syfte.   

 

Valet föll på att intervjua både lärare och deras elever för att på så vis erhålla olika synvinklar 

angående kunskapskraven. Detta val ansåg vi resultera i en bredare mängd empiri att arbeta med. 

Att involvera både lärare och elever i studien resulterade i en ökad arbetsmängd i form av 

transkribering av intervjumaterial. Trots en ökad arbetsmängd fann vi att båda synvinklarna, från 

lärare och elev, var nödvändiga för att besvara studiens frågeställningar. Tack vare en stor mängd 

intervjumaterial kunde tydliga mönster urskiljas, vilket bidrog till att sammanställningen av 
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resultat uppfattades som relativt enkelt.  

 

Under intervjusamtalen uppfattade vi att nya tankar och diskussioner uppstod bland eleverna, i 

samband med att de i sina fokusgrupper interagerade på ett välfungerande sätt, under 

intervjusamtalen. Syftet med fokusgrupper som metod var att försöka uppleva denna interaktion; 

ett syfte som vi ansåg uppfylldes i samband med de genomförda samtalen.  

 

Urvalet av de lärare som gjordes i studien baserades på ett bekvämlighetsurval. Bryman (2011) 

menar att ett urval som gjorts utifrån ett bekvämlighetsurval innebär att informatörerna väljs i 

samband med tillgänglighet för forskarna. Eftersom vi fick många nekande svar, då de tillfrågade 

lärarna hade tidsbrist, valde vi att använda kontakter i vår närhet i hopp om att erhålla positiva 

svar till lärares deltagande i undersökningen. Ett urval som eventuellt kan ha påverkat studiens 

resultat, var att läraren tilldelades ansvaret till att handplocka fyra till fem elever, till att medverka 

i intervjun. Det krav som fanns och förmedlades till läraren var att eleverna skulle befinna sig på 

olika betygsnivåer inom ämnet idrott och hälsa. Lärarna handplockade elever enligt våra 

instruktioner, men då vi inte kände till lärarens personliga relation till eleven kan detta ha 

påverkat urvalet. Trots att ett flertal olika elever kan ha befunnit sig på exempelvis ett E i betyg, 

kan läraren ha handplockat den elev där relationen dem sinsemellan var positiv. Läraren kan även 

genom sitt urval handplockat elever där dessa har en positiv inställning till ämnet idrott och hälsa, 

vilket i sin tur kan ha påverkat studiens resultat. Detta kan ha behandlats på ett annorlunda sätt 

genom att vi handplockat eleverna utefter deras betyg, om vi fått tillhanda dem av läraren.  
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6. Resultat 
 

I följande avsnitt kommer resultaten som framkommit under de olika intervjutillfällena, som 

genomförts med både lärare och elever i fokusgrupper, presenteras. De svar som framkommit 

under intervjuerna kommer att delas upp i likhet med studiens syfte samt frågeställningar. 

Empirin presenteras i löpande text där även citat från både lärare och elever används för att stärka 

validiteten. De olika lärarna och eleverna refereras till fingerade namn för att erhålla sin 

anonymitet. 

 

6.1 Lärarnas tolkning av kunskapskraven 

Att tolka kunskapskraven kan göras på olika sätt och av intervjuerna framgick att majoriteten av 

lärarna tolkar dem tillsammans med en eller flera kollegor. Detta för att få stöd, skapa diskussion 

och för att en rättvisare bedömning ska ske. Karin har till stor del valt att på egen hand tolka 

kunskapskraven.  

  

”Nej, det mesta gör jag ju själv. Fast vi har ju lite konferenser med ämneslärare och där 
sitter vi ju och diskuterar också. Och det är ju jätteviktigt att man gör det. ”(Karin) 

 

Även en annan lärare poängterar fördelen med konferenser, då diskussioner mellan olika 

ämneslärare kan uppkomma, vilken i sin tur kan underlätta tolkningsarbetet.  

 

När lärarna fick uttrycka sina åsikter om kunskapskraven i Lgr11 påpekade samtliga lärare 

svårigheter gällande kunskapskraven och dess tolkningsbarhet. Ett tydligt mönster som 

framkommer under samtliga intervjuer är att kunskapskraven uppfattas som otydliga och väldigt 

tolkningsbara. Majoriteten av lärarna belyser problematiken gällande likvärdig bedömning då 

kunskapskraven är öppna för egna tolkningar.  

 
”*Suck*, jaaa. Vi är väl ganska överens allihopa att den blev ju inte sådär jättetydlig. Den 
är ju fortfarande tolkningsbar, man kan tolka den lite som man vill fortfarande. Just tänker 
jag kunskapskraven där, vad betyder värdeorden? Vad betyder till viss del? Vad betyder 
väl, relativt väl? Där står vi fortfarande och stampar och det är någonting som man löser ute 
på skolorna genom fri tolkning” (Vera). 
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Värdeorden som Vera tagit upp är även något som resterande lärare har svårt att sätta ord på. Alla 

fyra lärare påpekar att i slutändan är det ändå lärarens subjektiva syn på hur värdeorden ska 

tolkas. Värdeorden exemplifierades i samband med dans, rytmik och rörelse där lärarna fick ett 

utdrag ur kunskapskraven för att försöka sätta ord på begreppen till viss del, relativt väl och väl. 

Vera och Jan anser att så länge eleverna är delaktiga och försöker göra sitt bästa i dansmomentet 

har de uppfyllt kravet till viss del. De andra lärarna gör liknande uttalanden där de beskriver att 

för att inom dans, rytmik och rörelse så ska eleven klara av att hänga med och att kunna gå i takt 

till musiken för att uppnå kravet till viss del. Det framgår av svaren att samtliga lärare finner det 

mer eller mindre komplicerat samt rörigt, när det kommer till att exemplifiera värdeorden i 

samband med undervisningen.  

 
”Till viss del, ehm, *paus*, jaa, till viss del, *paus*. Hur ska jag formulera det? Man har ju 
skapat sig en bild av en till viss del elev. Men ska jag formulera det till ord så, ehm, jaa, 
man har ju hyfsad koll på takten till musiken, och rätt bra koll på takt känslan. Skillnaden 
för att man ska nå upp till ett A, för detta är väl C-nivå? Eller jaha, det är E-nivå till och 
med. Sen kommer relativt väl då?” (Jan). 

 

En av lärarna (Jan) hade svårt att förklara värdeorden medan de resterande tre intervjuade lärarna 

kunde ge tydliga exempel på hur värdeorden användes och bedömdes i undervisningen. Samtliga 

lärare exemplifierar värdeordet relativt väl på ett liknande sätt, likt en elev som klarar av en 

rörelsefrekvens och att hålla takten med viss flyt. Värdeordet väl poängterar två av lärarna med 

att eleven har förmågan att ta initiativ och står för takthållningen. De andra lärarna uttrycker även 

den viktiga betydelsen av att hålla takten, men anser även att eleven bör ha en tydlig inlevelse 

och känsla kopplat till utförandet i dansmomentet.  

 

Alla fyra lärare menar att det ges ett ganska stort tolkningsutrymme gällande värdeorden och 

finner svårigheter med att tolka på egen hand. Lärarna poängterar att det finns en hel del 

hjälpmedel för att underlätta arbetet med kunskapskraven. Exempel ges på vägledning i form av 

nätverksträffar, konferenser, fortbildningsdagar och framförallt framhålls kommentarsmaterial 

samt stödmaterial från Skolverket. En lärare påpekar även att ett stöd ges från rektorn på skolan 

gällande tolkningsfrågor om kunskapskraven. En av lärarna anser att han tillsammans med sina 

kollegor är så pass trygg i tolkningsprocessen att stödmaterial inte används. 
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Alla fyra lärare anser att kunskapskraven och det stödmaterial som finns att tillgå, inte är 

tillräckligt för att kunna göra en likvärdig bedömning. Detta främst på grund av tolkningsfriheten. 

När lärarna ges möjlighet att blicka framåt på eventuella framtida kursplaner, med innehållande 

kunskapskrav, framgår en del åsikter som kan underlätta deras yrkessituation. En åsikt som 

väldigt tydligt framhålls från samtliga lärare är att kunskapskraven i framtiden bör tydliggöras 

ännu mer. Lärarna påpekar i samband med detta att fler givna exempel från Skolverket bör 

exemplifieras då dessa skulle bidra till mer tyngd kopplat till värdeorden. Majoriteten av lärarna 

säger samtidigt att de inte vill ha allt för styrda kunskapskrav, utan att en viss tolkningsfrihet 

fortfarande bör finnas kvar.  

 

6.2 Lärares användande och förmedling av kunskapskraven till eleverna 

Vera försöker sätta ord på värdeorden i kunskapskraven genom att muntligt redogöra dess 

mening alternativt praktiskt exemplifiera begreppen. Vera menar att hon förmedlar 

kunskapskraven på olika sätt. Detta görs exempelvis genom att utforma häften för vissa specifika 

områden där eleverna kan läsa sig till vad som krävs för de olika betygsnivåerna. Hon försöker 

även att bryta ner förmågorna i mindre delar i hopp om att öka elevernas förståelse. Eleverna 

förklarar i likhet med Veras beskrivning att läraren använder kunskapskraven i olika former. Dels 

har läraren i många moment gett ut skriftliga syften och mål, enligt eleverna. Det framhålls även 

tydligt att läraren praktiskt visar och förklarar på lektionerna för att förtydliga kunskapskraven.  

 

Lärare Karin erkänner att hon själv har varit ganska dålig på att aktivt arbeta med att förmedla 

kunskapskraven till eleverna. Däremot påpekar hon att inför varje nytt arbetsområde försöker hon 

grundligt förklara för eleverna vad som krävs för de olika betygsstegen. Detta stämmer överens 

med elevernas uttalanden, då de menar att hon går igenom vad som krävs för ett visst betyg, 

innan det nya momentet börjar.  

 
”Alltså oftast visar hon, om man går igenom en sak så läser hon vad som står. Sen så 
klargör hon lite mer vad det betyder, men så är det inte så mycket mer” (Kaj, i fokusgrupp 
Karin). 

 

När eleverna förklarar hur lärare Chris informerar dem om kunskapskraven så menar samtliga 

elever att det endast görs i början av terminen. Eleverna beskriver att de får ett papper om 
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kunskapskraven och läraren beskriver och förklarar innehållet. De poängterar även att 

informationen endast ges i början av terminen, men för att hålla sig uppdaterad kan eleverna gå in 

på deras databaserade plattform där läraren har publicerat kunskapskraven i matrisform.  

 

”I början av varje termin delar jag ut kursplanen och går igenom den. Förklarar ungefär om 
det står dans, så är det dom här momenten som vi ska göra i år. Det kommer dom ihåg 
ungefär tills dom slänger pappret i papperskorgen. Men jag gör det i alla fall och jag tycker 
det är viktigt att göra det och försöker påminna dem om det” (Chris).  

 

Ytterligare en av lärarna använder sig av en databaserad plattform för att publicera 

kunskapskraven i matrisform, så att de finns tillgängliga för eleverna. Läraren menar att han 

under genomförandet av de olika momenten visar eleverna vad de ska sträva emot för att uppnå 

en hög nivå kopplat till kunskapskraven. Istället för att visa vad som krävs för ett E eller C så 

väljer läraren endast att visa vad som krävs för ett A. Detta görs medvetet då han strävar mot att 

eleverna ska utvecklas och nå en högre nivå. Eleverna anser att läraren förklarar och informerar 

om kunskapskraven i liten grad. Vidare beskrivs att läraren är duktig på att förklara och visa om 

någon fråga har ställts. Eleverna menar att läraren är väldigt duktig på många områden, vilket gör 

att han på ett tydligt sätt kan exemplifiera praktiska moment men som enligt eleverna inte sker 

särskilt ofta.   

 

Trots att lärarna arbetar på olika sätt med kunskapskraven så synliggörs ändå en likhet i deras 

arbetssätt gällande kommunikationen mellan lärare och elev. I samtliga genomförda intervjuer 

med både lärare och elever framgår det att läraren ständigt finns tillgänglig för eventuella frågor 

samt diskussion gällande kunskapskraven.  

 
”Har man en fråga om betyget eller liknande så kan man bara gå och fråga. Typ förra året 
hade jag en fråga om dans, för han sa att jag saknade rytm och då fick jag svar på hur jag 
kunde förbättra det” (Pär, i fokusgrupp Jan). 

 

Två lärare har även ett betygssamtal i slutet av terminen, dels för att förklara för eleverna hur 

lärarens bedömning har genomförts inom de olika momenten, samt förs en diskussion kring 

elevernas slutgiltiga betyg. Formativ bedömning är någonting som samtliga lärare använder sig i 

undervisningen. Lärarna använder olika metoder i samband med formativ bedömning, där det 

framgår att majoriteten av lärarna filmade olika moment i undervisningen. Syftet med filmningen 
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är att ge läraren möjlighet till att gå tillbaks och spela upp materialet, samt gå igenom olika 

rörelsemönster i hopp om att det ska resultera i en rättvisare bedömning. Andra metoder som 

lärarna använde sig av var att föra anteckningar både under och efter lektionstid. Samtliga 

fokusgrupper är överens om att bedömning är något de tror idrottsläraren gör under varje lektion.  

 

De fyra intervjuade lärarna menar att de har ett syfte och mål med varje lektion alternativt i de 

olika momenten. Det framgår att syfte och mål i undervisningen skiljer sig åt mellan lärarna. Två 

av lärarna har ett liknande arbetsätt gällande syfte och mål med undervisningen, där båda lärarna 

utgår från kunskapskraven i samband med planering av lektion eller moment. Även en annan 

lärare har kunskapskraven i åtanke när han beskriver syfte och mål med lektionerna, där han 

beskriver att allsidighet och fairplay har en central roll i undervisningen. En av lärarna har en 

annorlunda syn på syfte och mål där kunskapskraven inte framgår lika tydligt i samband med 

lärarens uttalanden.  

 

“Jag brukar säga att så länge man har ett leende på läpparna och en svettpärla i pannan, då 
är jag nöjd! Sen går det inte riktigt i linje med att jag ska ge betyg och kunskapskraven. 
Samtidigt så är ett mål att man ska känna: “Yes, jag lyckades!” För det är också en otrolig 
viktig ingrediens, att man klarar någonting man inte riktigt trodde att man skulle klara från 
början” (Jan).  

 
“Om någon frågar varför vi gör en viss grej så säger han att det står i kunskapskraven och 
att vi ska kunna det” (Pär, i fokusgrupp Jan).  
 

Det framgår av fokusgruppen, bestående av Jans elever, att syftet och målet med undervisningen 

är oklart. Eleverna menar att läraren belyser den viktiga innebörden av att ha en positiv 

inställning och visa sig engagerad. Även om man som elev uppfattar att något är tråkigt under 

lektionstillfället så ska man inte sura ihop, utan istället försöka och göra sitt bästa. 

 

6.3 Elevernas uppfattning gällande kunskapskraven 

De fyra intervjuade lärarna är enade vad gäller elevernas förståelse och medvetenhet gällande 

kunskapskraven. De menar att förståelsen och medvetenheten varierar otroligt mycket beroende 

individen och dess ambition. Eleverna kan göra sig medvetna om de vill, men allt för ofta glöms 

kunskapskraven bort i samma stund som de lämnar lektionssalen. Majoriteten av lärarna 
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framhäver även att värdeorden som står skrivna i kunskapskraven är komplicerade och eleverna 

har svårt att få grepp om vad de betyder samt innebär.  

 

“Man kan ju inte sitta och läsa allt liksom. Så här ska du göra för att uppnå ett A, liksom det 
går ju in här och ut där *pekar mot respektive öra*” (Amy, i fokusgrupp Vera). 
 
“Kunskapskraven är lite svårt för elever att förstå. Man får väl kunskapskraven redan i 
sjuan också och det är väl egentligen samma, men då är det lite svårare att förstå. Men typ 
komplexa rörelser tror jag inte alla vet vad det är” (Leo, i fokusgrupp Chris).  

 

Samtliga fokusgrupper är eniga om att kunskapskraven är svåra att förstå. De anser att pressen på 

eleverna är stor och att det krävs mycket för att uppnå det betyg de strävar efter. En annan tydlig 

åsikt som framgår av eleverna är orättvisa gällande kunskapskraven i relation till 

betygssättningen. De menar att om en elev exempelvis uppnått alla utom ett kunskapskrav för 

betyget A, och det resterande kravet uppfylls till E, så erhåller eleven ett D i betyg. Detta anses 

som orättvist då eleverna uttrycker att eleven i detta fall skulle erhållit minst ett B i betyg.  

 

Majoriteten av eleverna poängterar att ämnet idrott och hälsa är viktigt. De beskriver det positivt 

med ett avbrott från resterande undervisning samt menar de att fysisk aktivitet i skolan gynnar 

eleverna. När eleverna fick frågan om vad de trodde idrottsläraren bedömde dem i nämnde ingen 

elev från respektive fokusgrupp, någonting som kunde relateras till kunskapskraven. Istället 

trodde eleverna att läraren premierar exempelvis aktivt deltagande, fair play, att vara en bra 

lagkamrat samt ha en positiv attityd.  

 

“Att vara aktiv och göra sitt bästa tror jag, för alla är ju olika begåvade och byggda för 
saker och sådär. Bara du själv gör ditt bästa och man ser att du är engagerad så tror jag, 
visst det finns alltid någon som är bättre på fotboll för den har tränat men det betyder inte 
att dom som inte tränar fotboll kan få A i den punkten. Så länge den är aktiv, gör sitt bästa 
och försöker” (Dag, i fokusgrupp Karin). 

 

Eleverna beskriver även att skillnaden mellan de olika betygsstegen är beroende av hur mycket 

man som elev försöker under idrottslektionerna. De uttrycker även att om man ska uppnå ett 

högre betyg så krävs det att man utvecklas inom det befintliga betygssteget samtidigt som man 

visar läraren sin ambition att nå högre.  

 



41 
 

Eleverna fick ett utdrag ur kunskapskraven som lyder: I danser och rörelse- och träningsprogram 

till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang (Skolverket, 

2012b).  När eleverna fick möjlighet att förklara samt beskriva värdeordet relativt väl ansåg 

samtliga fokusgrupper det komplicerat att sätta ord på. Majoriteten av eleverna påstår sig ändå 

förstå värdeordets innebörd till viss del. I sammanhanget då eleverna skulle beskriva värdeordet 

kopplat till dansmomentet i utdraget, framstod flera olika uppfattningar.  

 

“Man är med hyfsat, man klarar det mesta men kanske inte riktigt allt” (Kim, i fokusgrupp 
Karin).  

  
“Typ ganska okej. Alltså ibland blir det fel men man har ganska bra flyt i dansen” (Alva, i 
fokusgrupp Jan). 
 
“I dans handlar det om att man är koncentrerad och försöker. Men det är lite svårt att veta” 
(Leo, i fokusgrupp Chris). 
 
“Ja, man hänger väl med och lite rytm. Kanske inte bästa rytmen men ganska bra” (Amy, i 
fokusgrupp Vera). 

 

Även vissa elever förklarade och beskrev värdeordet väl kopplat till dansmomentet. 

 

“Alltså att man verkligen känner takten och att man kan” (Elin, i fokusgrupp Karin). 
 
“Man ska nog kunna koncentrera sig på sig själv mycket, man behöver inte kolla på läraren. 
Att man kommer in i mer eget utan att behöva kolla på läraren” (Dag, i fokusgrupp Karin).  
 
“Att man har mycket inlevelse och sådär” (Hanna, i fokusgrupp Jan).  

 

Sammanfattningsvis syns en tydlig skillnad mellan vad lärarna anser att de bedömer och vad 

elever anses bli bedömda på. Detta kan bero diverse orsaker som vidare diskuteras i analys- och 

diskussionsavsnittet. Lärarna arbetar med kunskapskraven, kopplat till undervisningen, på olika 

sätt i form av förmedling och kommunicering med eleverna. Vidare så visar resultatet att anser 

lärarna kunskapskraven svårtolkade och tolkningsprocessen arbetas med på olika sätt. 

Majoriteten av respondenterna, lärare och elever, menar att kunskapskraven och dess innehåll är 

svårt att förstå och arbeta med. 
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7. Analys 
 
I följande avsnitt analyseras resultatet kopplat till studiens syfte och frågeställningar. Vidare 

presenteras analyser av det erhållna resultatet i samband med studiens tidigare forskning samt 

teoretiska utgångspunkter. Analysen är uppbyggd utefter tre delar i enlighet med studiens 

frågeställningar. Första delen behandlar lärarens tolkningsprocess av kunskapskraven, där nästa 

del handlar om hur kunskapskraven kommuniceras och förmedlas mellan lärare och elev. 

Avslutningsvis analyseras elevers uppfattningar gällande kunskapskraven för slutet i årskurs nio. 

 

7.1 Tolkning av kunskapskraven  

En problematik som kan uppstå i samband med tolkningen av kunskapskraven är enligt 

Garefalikis (2008) att de kan tolkas på skilda sätt av olika lärare. Tolkningen av kunskapskraven 

kan bero på en mängd olika faktorer. Ekberg (2009) poängterar att detta kan bero på lärares 

skilda förväntningar och tidigare erfarenheter. Ur ett hermeneutiskt perspektiv har läraren en 

förförståelse för olika begrepp och värdeord kopplat till kunskapskraven, vilket kan bidra till 

svårigheter i tolkningsprocessen (Alvesson & Sköldberg, 2008). De intervjuade lärarna anser att 

om en likvärdig bedömning ska kunna ske, krävs det att de innehållande värdeord och begrepp 

som finns skrivna i kunskapskraven tolkas på ett likvärdigt sätt. Samtidigt menar samtliga lärare 

att denna likvärdiga bedömning uteblir, på grund av den tolkningsfrihet som finns gällande 

kunskapskravens innehåll, i form av värdeord och begrepp. Lärarnas syn på tolkningsfrihet i 

relation till kunskapskrav och bedömning kan liknas vid den filosofi som framhävs av Ödman 

(2007). Författaren beskriver hermeneutiken likt en filosofi där delen samt helheten kan liknas 

vid ett pussel. De enskilda delarna i pusslet kan symbolisera de begrepp och värdeord som 

kunskapskraven innehåller medan pusslet som helhet symboliserar en likvärdig bedömning. För 

att om möjligt kunna se bilden av pusslets helhet krävs det att de många olika delarna sitter på 

rätt plats, samtidigt som den färdiga bilden av pusslet måste finnas för att de många delarna ska 

hamna på sin rätta plats. Ödman (2007) tydliggör sambandet genom att beskriva hur helheten 

påverkar delarna och vice versa, vilken är en förutsättning i lärarnas tolkningsprocess av 

kunskapskraven.  
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I resultatet framgår det att lärarna använder sig av diskussioner med sina kolleger för att öka 

förståelsen för de begrepp och värdeord som står beskrivna i kunskapskraven. De anser att 

samtalet mellan kollegor inom ämnet bidrar till ökad förståelse och stöd i förhoppning om att det 

ska bidra till en likvärdig bedömning. I samband med att lärarna för dialoger gällande begreppen 

och värdeorden, menar även Ödman (2007) att det resulterar i en ökad förståelse. Det kan 

jämföras med Segolssons (2011) beskrivning av den hermeneutiska cirkeln, som bland annat 

handlar om att människans kontakt med nya erfarenheter bidrar till ny erhållen förståelse, vilket i 

sin tur resulterar i till en ökad förförståelse i samband med en ny tolkningssituation. Majoriteten 

av de intervjuade lärarna menar att de tillsammans med kollegor inom ämnet idrott och hälsa, 

väljer att diskutera och arbeta fram en tydligare bild av kunskapskraven. De diskuterar 

värdeorden och begreppen. Lärarna försöker även förenkla innehållet med förhoppningen om att 

göra det mer begripligt för eleverna. Detta tillvägagångssätt kan liknas vid Garefalikis (2008) och 

Grönlunds (2007) tidigare beskrivning av hur man tolkade kursplanen lokalt.  

 

En förutsättning för att kunskapskraven ska om möjligt kunna tolkas på ett likvärdigt sätt, är att 

lärarna får fortbildning och instruktioner. Detta blir speciellt viktigt i samband med införandet av 

de nya kursplanerna (Tholin, 2006). De intervjuade lärarna menar i enlighet med Tholin (2006) 

att bedömningen skulle underlätta om fortbildning och tydligare riktlinjer fanns att tillgå. I 

Redelius och Hays (2011) studie framgick att lärarna behöver få bättre stöd i samband med 

införandet av de nya kursplanerna. De intervjuade lärarna poängterar att detta stöd förbättrats, i 

form av exempelvis konferenser och kommentarsmaterial från Skolverket, i samband med att de 

nya kunskapskraven introducerades. Samtliga lärarna saknar dock, trots det stödmaterial som 

finns, en tydlighet i kunskapskraven. De menar, likt Redelius och Hay (2011), att det ska finnas 

tydligare riktlinjer kring den specifika bedömningen. 

 

7.2 Användande och förmedling av kunskapskraven i undervisningen 

Formativ bedömning är ett hjälpmedel till ökad förståelse hos elever gällande kunskapskrav och 

bedömning menar Redelius och Hay (2011). Alla de fyra intervjuade lärarna använder sig av 

detta hjälpmedel, då de anser att formativ bedömning gynnar elevers lärande samt med 

förhoppning om en mer rättvis bedömning. Under intervjutillfällena med eleverna framkom 

tydliga synpunkter på hur de ser på lärarnas tillvägagångssätt gällande bedömning. Eleverna 
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påpekar att de tror en kontinuerlig bedömning tillämpas av lärarna inom ämnet idrott och hälsa.  

 

I resultatet framgår det även att samtliga lärare utgår ifrån syfte och mål i samband med planering 

av sin undervisning. Grönlund (2007) argumenterar för den viktiga innebörden av att fokusera på 

lektionens mål, då eleverna ska erhålla en förståelse om vad läraren bedömer. Han menar att 

lärarna ska utforma lektionsmål i relation till kunskapskraven eftersom eleverna bör jämföra sig 

med de fastställda kraven, istället för att jämföra sina kunskaper sinsemellan. Grönlunds (2007) 

argumentation överensstämmer med två av lärarnas (Vera och Karin) sätt att arbeta med syfte och 

mål i undervisningen. Dessa lärare utgår från kunskapskraven i samband med deras planering av 

undervisningen. Under de andra två intervjuerna framgår det att lärarna (Chris och Jan) inte lika 

tydligt utgår från kunskapskraven i undervisningsplaneringen. När lärarna fokuserar på lektionens 

medel istället för mål, kan detta resultera i att eleverna jämför sig med varandra istället för att 

jämföra sig med de fastställda målen (Grönlund, 2007). 

 

När lärarna har tolkat kunskapskraven i transformeringsarenan används diverse metoder för att 

förmedla och kommunicera innehållet till eleverna samt hur innehållet synliggörs i 

undervisningen. I den tidigare forskningen belystes den viktiga innebörden av kommunikationen 

mellan lärare och elev där Grönlund (2007), Redelius och Hay (2011) och Hattie (2009) 

poängterade kommunikationens centrala roll. Hattie (2009) anser att en öppen kommunikation 

mellan lärare och elev har en betydelsefull roll kopplat till elevernas studieresultat. 

Kommunikationens väsentliga roll framgick även tydligt under de intervjuer som genomfördes 

med både lärare samt elever. Både lärarna och eleverna påpekade betydelsen av att läraren inom 

ämnet finns tillgänglig för diskussion och samtal gällande kunskapskraven. Under de intervjuer 

som gjordes med fokusgrupperna framkom det att en förståelse gällande kunskapskraven ökade, i 

samband med kommunikationen mellan lärare och elev. Detta tydliggjordes genom elevernas 

beskrivning av att läraren ständigt fanns tillgänglig för eventuella frågor samt diskussion, 

gällande elevens möjlighet till utveckling i förhållande till kunskapskraven.   

 

Linde (2012) menar att i transformeringsarenan bestämmer läraren sitt undervisningsinnehåll 

med motivation till tolkningen av kunskapskraven. Tydliga kopplingar kan göras till två av 

lärarintervjuerna (Vera och Karin), där undervisningsinnehållet byggts upp på deras tolkning av 
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kunskapskraven. Lärarna tydliggör kunskapskraven för eleverna genom att praktiskt utföra och 

förklara innehållet. Vidare tydliggörs kunskapskraven teoretiskt där lärarna i skriftlig form 

beskriver innehållet för eleverna. Det som sker i transformeringsarenan präglar undervisningen i 

realiseringsarenan. Detta framgår av fokusgrupperna tillhörande Vera och Karin, där eleverna 

beskriver att lärarna använder sig av kunskapskraven i olika former i samband med 

undervisningen inom ämnet. Här synliggörs samspelet mellan transformeringsarenan samt 

realiseringsarenan, vilket även speglar Ekbergs (2009) beskrivning om arenornas samspel. Detta 

samspel är en förutsättning för att undervisningen ska kunna motiveras av kursplanen och 

kunskapskraven. Om detta samspel uteblir så kan klyftor mellan arenorna framstå (Ekberg, 

2009). 

 

Den problematik som kan uppstå i realiseringsarenan handlar om att undervisningsinnehållet kan 

speglas av tradition, istället för att undervisningsinnehållet kopplas till tolkning av kursplanen 

och kunskapskraven (Linde, 2012). Detta resulterar i att realiseringsarenan påverkar 

transformeringsarenan, vilket även synliggörs under lärarintervjuerna med Chris och Jan. 

Resultatet visar att eleverna tillhörande dessa två lärare menar att kunskapskraven inte tydliggörs 

i samband undervisningen i idrott och hälsa, vilket kan bero på olika faktorer som exempelvis 

tradition. Kontentan av detta innebär att det som sker i realiseringsarenan blir utgångspunkten för 

vad som styr innehållet i undervisningen, istället för att det som tolkas i transformeringsarenan 

styr undervisningsinnehållet (Doyle, 1992). 
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Figur 2. Analysverktyg (Lundvall m.fl. 2008). Figur 3. Egen tolkning, med utgångspunkt i 
Analysverktyget (Lundvall m.fl. 2008), utefter 
resultatet. 

 

I Figur 2, vilket är Lundvalls, Meckbachs och Wahlbergs (2008) analysverktyg, beskrivs de olika 

förhållandena mellan arenorna. I studiens resultat upptäcktes ytterligare ett förhållande mellan 

transformerings- och realiseringsarenan, vilket synliggörs i Figur 3. Genom denna upptäckt 

utökades orginalmodellen med två adderade pilar, vilka symboliserar förhållandet mellan 

transformerings- och realiseringsarenan. Den vänstra pilen beskriver att undervisningen inom 

ämnet motiveras av tolkningen i transformeringsarenan.  Den högra pilen symboliserar 

realiseringsarenans påverkan av vad som sker i transformeringsarenan, vilket kan exemplifieras 

genom att undervisningen bygger på tradition istället för tolkning av kunskapskravens innehåll. 

Detta kan kopplas till de genomförda intervjuerna där tydliga skillnader finns. Två av lärarnas 

(Karin och Vera) arbetssätt kopplat till kunskapskraven kan tillämpas då det tolkade innehållet i 

transformeringsarenan blir utgångspunkten för realiseringsarenan. Till skillnad från Karin och 

Vera använder sig de andra två lärarna (Jan och Chris) av realiseringsarenan som utgångspunkt 

för att motivera undervisningsinnehållet. Den vänstra pilen kan symbolisera Karin och Veras 

arbetssätt, medan den högra pilen kan symbolisera Chris och Jans arbetssätt gällande 

kunskapskraven. 

 

7.3 Elevers uppfattningar gällande kunskapskraven  

I resultatet framgår det att de intervjuade eleverna anser att idrott och hälsa är ett positivt samt 

betydelsefullt ämne. Elevernas uppfattningar om ämnet stämmer överens med Larssons (2004) 

och Redelius (2004) resultat i deras studier, där det framgår att eleverna anser det bra med avbrott 

från övrig undervisning samt att eleverna har en positiv inställning till ämnet.  

 

Majoriteten av de intervjuade eleverna tror att läraren i ämnet premierar områden som 

exempelvis närvaro, aktivt deltagande och en positiv attityd, vid bedömning. Det framgick även 

att kunskapskraven inte har lika stor betydelse som de beskrivna områdena. De intervjuade 

elevernas åsikter kan liknas vid elevernas synsätt i Redelius (2008) studie, där de ansåg att 

lärarna bedömde eleverna utifrån närvaro, aktivt deltagande och positiv attityd.  
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Elevernas uppfattningar av kunskapskraven som framgick i resultatet var skilda och det kan bero 

på en mängd olika faktorer. När eleverna upplever något som oklart, vilket eleverna uppfattar 

kunskapskraven, kan det kopplas till det hermeneutiska perspektivet om att förstå delar och 

helheten. Beroende på hur eleverna tolkar omvärlden skiftas fokus mellan olika analysnivåer 

samt förenklingsnivåer (Ödman, 2007). Oavsett hur lärarna använder och beskriver 

kunskapskraven i undervisningen, tolkar eleverna innehållet enskilt beroende på individens 

förförståelse gällande kunskapskraven. Förförståelsen som eleverna har bidrar till att de 

analyserar och förenklar kunskapskraven utifrån sin egen tolkning.  

 

I resultatet påpekar eleverna att de värdeord som finns beskrivna i kunskapskraven uppfattas som 

svårbegripliga. Elevernas beskrivning om svårigheten att tolka värdeorden kan ses ur ett 

hermeneutiskt perspektiv, som belyser den viktiga innebörden av att se till delarna för att förstå 

helheten. Kontentan blir att eleverna uppfattar kunskapskraven svåra att förstå som helhet 

eftersom de själva anser att delarna, värdeorden, är svårbegripliga (Ödman, 2007). 
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8. Diskussion 
 
I följande avsnitt presenteras en diskussion i relation till studiens tidigare forskning, resultat samt 

analys, utifrån studiens syfte och frågeställningar. Vidare diskuteras även våra personliga tankar 

och slutsatser kring studien som helhet.  

 

I studiens resultat framgår det tydligt att eleverna finner en ovisshet när det handlar om att förstå 

kunskapskraven samt hur de tillämpas i samband med betygsättning och bedömning. En 

grundläggande orsak kring denna ovisshet anser vi beror på lärarnas osäkerhet gällande 

förståelsen och användandet av kunskapskraven, vilket framkom av samtliga intervjuade lärare i 

resultatet. Arbetet med kunskapskraven består av ett långt led av olika processer i form av 

förståelse, tolkningar, tillämpningar och kommunicering av kunskapskraven. Därav tror vi att 

processen som helhet är svår att få fungerande på ett tillfredsställande sätt. I likhet med 

Annerstedt (2010) och Larsson (2008) anser även vi att lärarnas osäkerhet är en stor orsaksfaktor 

gällande elevernas ovisshet och deras uppfattning om kunskapskraven.  

 

Användandet av kunskapskraven i undervisningen skiljer sig åt mellan de intervjuade lärarna, 

enligt studiens resultat. Ett sätt att arbeta med kunskapskraven kan vara att använda konkreta 

exempel i samband med undervisningen i idrott och hälsa. Enligt egna erfarenheter anser vi att 

detta exempel kan ha stor inverkan på elevernas förståelse gällande kunskapskraven. Våra åsikter 

stärks av Jönssons (2008) och Johanssons (2002) argumentationer om att använda konkreta 

exempel i undervisningen, då det ökar förståelsen hos eleverna i relation till kunskapskraven. Vi 

menar även att det är en metod som lärare inom idrott och hälsa bör tillämpa kontinuerligt i 

undervisningen, för att den ovisshet som finns hos eleverna ska klarna.  

 

Enligt NU-03 är det enbart en av fem lärare som är bra på att knyta an kunskapskraven till 

undervisningen. Detta är siffror som enligt vår studie har förbättras, då det genom vår tolkning av 

elevers och lärares svar framgår att två av fyra lärare inom ämnet är bra på att synliggöra 

kunskapskraven i undervisningen. Med tanke på att det skiljer cirka tio år mellan vår studie och 

den nationella utvärderingen, borde det enligt oss, resulterat i framsteg inom området i takt med 

att skolan utvecklas. De positiva tecken som vi kan se är att det skett framsteg gällande området 
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samt att utvecklingen verkar gå i rätt riktning. Däremot kan vi i samband med vår studie tydligt 

se att vissa områden inte utvecklats. Den tidigare forskning som Redelius (2008) presenterar 

angående elevers uppfattningar om vad läraren bedömer inom ämnet, stämmer överens med våra 

resultat inom området. Elever menar än idag att läraren premierar faktorer som god närvaro, 

aktivt deltagande samt positiv inställning i samband med betygsättning och bedömning. Vi kan 

därav dra egna slutsatser om att eleverna fortfarande har dålig uppfattning om kunskapskraven 

och hur de används i undervisningen samt i betygsättning och bedömning. En grundläggande 

faktor kring detta anser vi kan bero på ett flertal olika orsaker. En av orsakerna kan vara att stöd 

saknas från Skolverket i form av mer tydliga och konkreta exempel på hur det ska arbetas med 

kunskapskraven för en likvärdig bedömning, som samtliga lärare i undersökningen vittnar om. En 

annan bidragande orsak till den osäkerhet och ovisshet som existerar gällande kunskapskraven 

tror vi kan bero på tradition och bekvämlighet. Detta då vissa av lärarna fortsätter att arbeta på ett 

liknande sätt, trots införandet av nya kursplaner med innehållande kunskapskrav. En tredje 

bidragande orsak tror vi handlar om att kommunikationen mellan lärare och elev brister. Hattie 

och Timperley (2007) poängterar i sin studie att kommunikationen mellan lärare och elev har en 

betydelsefull roll, kopplat till elevers uppfattningar samt förståelse gällande kunskapskraven. De 

anser att kommunikationen mellan lärare och elev kan bidra till att fylla det tomrum av kunskap, 

gällande kunskapskraven, som elever har. I studien tydliggörs kommunikationens viktiga 

funktion, där vi enligt vårt resultat kan se att vissa lärare har svårt att fylla det tomrum av 

kunskap som finns hos eleverna kopplat till kunskapskraven.  

 

Syftet med studien var att undersöka hur lärare inom idrott och hälsa för slutet av årskurs 9, 

arbetar med kunskapskraven. Det är en arbetsprocess som består av att tolka, förmedla samt 

kommunicera innehållet till eleverna. Studiens syfte bestod även av att undersöka elevers 

uppfattningar gällande kunskapskraven. Vår undersökning visar att lärare anser att 

kunskapskraven är svårtolkade, där framförallt värdeorden lämnar ett fritt tolkningsutrymme. Här 

ser vi en tydlig problematik med tanke på att läraren i sin tur ska förmedla ett innehåll som de 

själva har svårigheter med att förstå. Kommunikationen som har en central roll i undervisningen 

anser vi kan påverkas negativt, då vi anser att lärarna till viss del undviker diskussion gällande 

området med kunskapskraven. Ett exempel kan tas ifrån resultatet där det tydligt framgår att 

eleverna inte får svar på varför de utför en viss aktivitet, då läraren endast påpekar att det står 



50 
 

beskrivet i kunskapskraven. En annan problematik som upptäcktes i samband med 

undersökningen var att elevernas uppfattningar påverkas av lärarnas sätt att pedagogiskt förmedla 

och kommunicera kunskapskraven. Eftersom läraren stöter på svårigheter i början arbetet med 

kunskapskraven, i form av tolkning, resulterar detta i att elevernas uppfattningar i påverkas i 

slutändan. 

 

Studien som genomförts har skapat ny lärdom och många intressanta tankar inom området. 

Undersökningen i form av intervjuer och påläst material, har framförallt bidragit till en ökad 

kunskap om kunskapskravens betydelse och hur de bör tillämpas i undervisningen. Den kunskap 

och de intryck som studien gett oss har bidragit till en motivation gällande arbetet med 

kunskapskraven, i vår framtida yrkesprofession som lärare i idrott och hälsa. De tankar som 

uppkommit under studiens förlopp är att området som berör kunskapskraven är relativt nytt. Vi 

tror att lärare inom ämnet idrott och hälsa behöver ännu mer tid att bearbeta kunskapskraven, 

exempelvis genom ökad fortbildning. Detta i förhoppning om att öka förståelsen, 

tolkningsprocessen samt användandet av kunskapskraven, vilket i längden kommer att gynna 

både lärare och elev.   

 

Sammanfattningsvis kan vi utefter det analyserade och diskuterade resultatet framhäva den 

utmaning som lärare inom idrott och hälsa ställs inför, gällande arbetet med kunskapskraven. 

Under de genomförda intervjuerna var det ett uttalande från en av lärarna (Vera) som vi anser 

genomsyrar hela studien: Lika svårt som det är för mig att sätta ord på kunskapskraven, lika 

svårt är det ju för eleverna att förstå. 
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Bilagor  
Bilaga 1: Intervjuguide 
 
 
Intervjuguide - Idrott och hälsa årskurs 9 
 
 
 
1. Presentera oss som intervjuare 
2. Presentera studiens syfte, varför viktig? 
3. Säg att informationen är sekretessbelagd och att allt är konfidentiellt. Det är endast vi 
som vet vilka ni är. Inga namn kommer att nämnas i undersökningen. 
 
 
 
Lärarna 
 
 
 
Bakgrundsfrågor 
 
 
 
- Vad har du för utbildning? 
 
 
 
- Vilket examensår? 
 
 
 
- Ålder? 
 
 
 
- Hur länge har du varit verksam lärare inom idrott och hälsa? 
 
 
 
- Undervisar du inom något annat ämne utöver idrott och hälsa? 
 
 
 
- Vad är typiskt för skolan (profil)? 
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- Samarbetar er skola med andra skolor inom kommunen eller annat samarbete? 
 
 
 
- Hur många elever har skolan? 
 
 
 
- Hur många idrottslärare arbetar på skolan? 
 
 
- Hur mycket undervisningstid har eleverna i idrott? (ggr/vecka, tid) 
 
 
 
- Hur mycket tid är avsatt till planering/undervisning i ditt arbete? 
 
 
- Finns det tillgång till en allmän plattform/forum där t.ex. vårdnadshavare får tillgång till 
information kring kunskapskrav? 
 
 
 
 
Lärarens tolkning av kursplanen 
 
 
 
- Vad har du för tankar om den senaste kursplanen? 
 
 
 
- Vad ser du för skillnad i jämförelse med tidigare kursplaner? 
 
 
 
- Vad är skillnaden i ditt arbete efter att de nya kursplanerna infördes? 
(arbetsbörda/tolkningsfrihet) 
 
 
 
- Anser du att kunskapskraven för idrott och hälsa i slutet av årskurs 9, som framhålls i Lgr11, 
har förtydligats/förbättrats eller blivit än mer svårtydliga/försämrats i jämförelse med tidigare 
läroplan? 
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- Finns det tillgång till hjälp/vägledning gällande frågor om kunskapskraven? (ex, skolan, 
kommunen, skolverket) 
 
 
 
- Tolkar du kunskapskraven på egen hand eller görs det tillsammans med dina kollegor inom 
idrott och hälsa? 
 
 
 
- Har du/ ni på skolan format en matris du använder dig av gällande kunskapskraven? 
 
 
 
- Hur använder du dig av matrisen? 
 
 
 
- Hur tolkar du begreppen: till viss del/ relativt väl /väl?    
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till 
takt, rytm och sammanhang 
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till 
takt, rytm och sammanhang 
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, 
rytm och sammanhang 
 
 
 
- Ge konkreta exempel på hur föregående begrepp gestaltas i undervisning/bedömning? 
 
 
 
Användandet (förmedlning, kommunicering) av kunskapskraven 
 
 
 
- Hur förmedlar (kommunicerar) du informationen som står i kunskapskraven till eleverna så att 
de blir medvetna av dem? 
 
 
 
- Hur mycket tror du förstår/vet/medvetna är eleverna om kunskapskraven? 
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- Vad är ditt syfte och mål när du planerar en lektion/ett tema? (ex badminton) 
 
 
 
 
Bedömning/betygssättning 
 
 
 
- Hur bedömer du eleverna? (formativ/summativ) 
 
 
 
- När bedömer du eleverna? 
 
 
 
- Är eleverna medvetna om när bedömningen sker? 
 
 
 
- Vad är svårigheterna i bedömning? 
 
 
 
- Får du stöd vid bedömning? (skolverket, kommunen) 
 
 
 
- Ges det utrymme för diskussion/frågeställning om betygssättningen? (kunskapskraven) 
 
 
 
- Hur visar du vad som krävs för ett visst betyg? (praktiskt, teoretiskt) 
 
 
 
- Hur skulle du vilja att framtida kursplaner och kunskapskrav skulle vara utformade för att 
underlätta ditt arbete i idrott och hälsa? (undervisning samt bedömning) 
 
 
 
 
Eleverna 
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Bakgrundsfrågor (varvet runt i fokusgruppen) 
 
 
 
- Berätta om er själva? 
 
 
 
- Vad tycker ni om idrott och hälsa som ämne? 
 
 
 
Betyg och bedömning 
 
 
 
- Hur ser ni på betygsättningen och bedömning inom ämnet idrott och hälsa? (rättvis/orättvis, 
bra/dålig) 
 
 
 
- När tror ni bedömningen sker? 
 
 
 
- Vilka moment tror ni bedöms? (ex badminton) 
 
 
 
- Får ni prata med läraren om betygssättning/kunskapskrav? (när och hur ofta och så) 
 
 
Kunskapskraven 
 
 
 
- Vad tror ni krävs för vissa betygssteg? 
 
 
 
-  I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl 
till takt, rytm och sammanhang. Vad menas med relativt väl? Hur tolkar ni det? 
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- Hur gör läraren för att förklara bedömningen? (kunskapskrav) 
 
 
 
- Hur vet ni vad som krävs för att få ex. A? (visar lärare? läser ni?) 
 
 
 
- Vad tycker ni om kunskapskraven? (lätta/svåra) 
 
 
 
 
 
 
 
Undervisningen 
 
 
 
- Vad gör ni på idrottslektionerna? 
 
 
- Varför gör ni som ni gör? Syfte/mål med undervisningen 
 
 
- Påverkar fritidsintresse för idrott ditt betyg/undervisningen? 
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Bilaga 2: Dokument om målsmans tillåtelse 

 
Angående elevs medverkan i studie 
 
Hej! Vi är två lärarstudenter vid Linnéuniversitetet som läser till lärare i idrott och hälsa för 
högstadiet/gymnasiet. Vi skriver just nu en uppsats som ska kunna hjälpa oss i vårt framtida yrke 
och vi vore tacksamma om vi kunde få just din hjälp. Detta (genom en underskrift som godkänner 
ditt barns medverkande). 
 
Vår studie handlar kortfattat om kunskapskraven och berör både lärare och elever.  
Vi skulle därför vilja göra en intervju med (ditt barn) dig som elev tillsammans med 3-4 andra 
elever i en grupp. 
 
Vi undrar nu om ditt barn skulle kunna få delta i vår studie gällande kunskapskravens betydelse i 
skolan.  
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------- 
Underskrift 
 
 
Mvh Julia Flink och Jonathan Fjällhage 
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Bilaga 3: Kunskapskraven för slutet av årskurs nio i ämnet idrott och hälsa i Lgr11. 
 
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer 
och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. I 
danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser 
till takt, rytm och sammanhang. Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. 
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och 
andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna 
upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna 
tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. 
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, 
miljöer och regler. Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och 
använder då kartor och andra hjälpmedel. 
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge 
enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. Dessutom kan 
eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider. 
 
 
Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9 
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är 
uppfyllda. 
 
 
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9 
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer 
och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget. I 
danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativtväl 
till takt, rytm och sammanhang. Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. 
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och 
andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna 
upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur 
aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska 
förmågan. 
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika 
förhållanden, miljöer och regler. Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera 
sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel. 
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge 
utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. 
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under 
olika årstider. 
 
 
Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9 
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Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är 
uppfyllda. 
 
 
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9 
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer 
och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget. I danser och 
rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och 
sammanhang. Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. 
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska 
aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser 
och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans 
med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. 
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, 
miljöer och regler. Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och 
använder då kartor och andra hjälpmedel. 
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge 
välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. 
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under 
olika årstider 

(Skolverket, 2012b) 
 


