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Abstract 
 

Dans och bollspel - En undersökning om tid och bedömning i ämnet idrott och hälsa på gymnasiet 

Dance and ball games - A study of time and assessment in physical education in high school 

 

 

Syftet med undersökningen är att åskådliggöra hur mycket lektionstid som läggs ner på 

bollspel samt dans i ämnet i idrott och hälsa på gymnasienivå. Undersökningen belyser vilka 

förmågor som bedöms i de olika aktiviteterna och ifall eleverna känner att de får tillräckligt 

med tid i respektive ämne för att bli rättvist bedömda. Undersökningen är baserad mestadels 

ur ett elevperspektiv, men den behandla lärarnas syn på de olika frågorna. I undersökningen 

deltog fyra olika klasser samt tre lärare från en gymnasieskola i Kronobergs län. 

Undersökningens resultat har stora likheter med tidigare forkning inom området dvs att 

bollspel tar upp större delen av lektionerna medan dans fortfarande har ett väldigt litet 

utrymme i ämnet. Undersökningen visar att förmågorna som bedöms i de olika aktiviteterna 

är alltifrån rytmkänsla till sociala egenskaper. Undersökningen berättar även att lärarna och 

eleverna inte riktigt var överens ifall tillräckligt med tid gavs för att bli rättvist bedömda. En 

del elever och lärare ansåg att de inte fick tillräckligt med tid till en rättvis bedömning. 

 

Nyckelord: Rörelse till musik, dans, dans i skolan, idrott och hälsa, didaktik, 

bollspel.  
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Förord 
 

Vår uppväxt och skolgång präglades av ett konstant jagande av olika sorters bollar. Det var 

inte ofta vi kom i kontakt med dans och de gånger vi gjorde det kändes det ovant och osäkert. 

Istället för att våga oss på stegen så förlöjligade vi det hela. Ju mer åren passerade växte vi 

inte bara på längden, utan även mentalt och våra intressen breddades vilket resulterade i att 

dansen inte längre befann sig i skamvrån av våra sinnen. Idag står vi i vår tjugoårsålder som 

framtida lärare i idrott och hälsa där dans finns med i ämnesplanens centrala innehåll. 

 

Vi skulle vilja ta tillfället i akt att tacka elever samt lärare på skolan vi använde oss av i vår 

undersökning för ett vänligt bemötande och god samarbetsanda, för att de varit vänliga att 

ställa upp i vår studie med stort tålamod. Utan dem hade inte vår undersökning kunnat 

genomföras. Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Ola Karlsson som har hjälpt oss 

genomföra denna uppsats. 

 

Vårterminen 2013 på Linnéuniversitetet 
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1. Inledning 
 

Våra upplevelser av lektionerna i idrott och hälsa under hela vår skoltid var att de 

dominerades av bollspel, detta är även något Sandahls (2004) studier bekräftar. Dans däremot 

förekom nästan aldrig. Detta är även något som vi märkte när vi var och utförde vår 

verksamhetsförlagda utbildning. Vi vill mot denna bakgrund undersöka hur elever och lärare 

upplever frekvensen av bollspel och dans i undervisningen Idrott och hälsa. 

 

Vår första utsvävande tanke är i likhet med Lundvall & Meckbach (2007) att lärarna i idrott 

och hälsa saknar kompetens inom området dans och därför väljer att genomföra lektioner som 

de känner sig säkrare på, vilket eventuellt resulterar i att idrottslärarna låter lektionerna bestå 

av till exempel bollspel. Sandahl (2004) berättar om flertalet tidigare undersökningar  där det 

visas att bollspel dominerar lektionerna i idrott och hälsa, medan dans alltid fått stå i 

skymundan. Detta bekräftar även Skolinspektionens (2010) undersökning där bollspel är 

något som fortfarande dominerar lektionerna i idrott och hälsa. När det gäller bedömning och 

betygsättning så bedömer man inte aktiviteterna i sig, utan olika förmågor i rörelserna. Tittar 

man på ämnesplanens kunskapskrav står det inte hur olika aktiviteter ska bedömas utan bara 

att eleven ska genomföra en bredd av aktiviteter med goda rörelsekvalitéer. Lindqvist (2010) 

menar att dans är pedagogiskt svårare att lära ut. Det är lättare att bedöma eleverna genom att 

stå vid sidan än att behöva både instruera och bedöma samtidigt (Lindqvist 2010). 

 

Varför vi valde att skriva en uppsats om bollspel i relation till dans beror på som tidigare 

nämnt att vår skolgång präglades av väldigt mycket bollspel och knappt någon dans alls. Dans 

är under skoltiden ett ganska känsligt ämne då den ofta ses som kvinnlig och kräver 

närkontakt mellan eleverna (Fagrell 2000).  
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2. Bakgrund 
2.1 Historia dans 

 

Svenska nationalencyklopedin beskriver begreppet dans följandevis: ”rörelser till rytm och 

melodi, rörelser som ges en speciell form och utförs i viss tid och visst rum.” Syftet med dans 

i den västerländska kulturen har varit varierande (Wigert 1993). I antikens Grekland användes 

dans till exempel för uppfostran. Wigert (1993) påvisar att dans i idrott och hälsa använts som 

uttrycksmedel för sina egna känslor. Dansen används även till utveckling av den sociala 

förmågan hos elever och bidrar även till att eleven utvecklar den motoriska förmågan. Dans 

stod med som ”huvudmoment” i både LGR 62 och LGR 69 samt LGR 80. Det står även med 

som ”kunskapsområden” i LPO 94 samt LGR 11. Sandahl (2004) menar att dansen ända 

sedan 1968 spelat en biroll under lektionerna i idrott och hälsa. 

2.2 Historia bollspel 

 

Begreppet spel i bollspel beskrivs följandevis i Svenska nationalencyklopedin: ”benämning 

på tidsfördriv, vanligen i tävlingsform, för en eller flera personer, utövade efter vissa 

regler och vanligen med någon sorts hjälpmedel eller rekvisita.” Blom och Lindroth 

(1995) berättar att redan 100-256 före Kristus ägnade sig kineserna av någon form av fotboll. 

Författarna berättar följaktligen att bollspel i Sverige först omnämndes 1649 i en skolordning 

som rekommenderade olika kroppsövningar t.ex. springlekar eller bollspel. 

 

I tidigare läroplaner, till exempel Lgr 62 och Lgr 80 har bollspel varit utsatta huvudmoment i 

utbildningen. Detta togs bort i och med Lpo 94 och dess nya kunskapsområden. Bollspel har 

dominerat lektionerna i idrott och hälsa ända sedan 1960 – talet fram till idag (Sandahl 2004). 

2.3 Skolverkets styrdokument 

 

I denna delen av inledningskapitlet behandlas skolans styrdokument från 2011. Centrala 

innehållet visar att rörelse till musik samt dans står inskrivet. Även Motions-, idrotts- och 

friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga står inskrivet. Det är främst 

dessa två punkter från det centrala innehållet som berör vår undersökning. 

 

I skolverkets rådande ämnesplan från 2011 för idrott och hälsa står det inte inskrivet vilka 

förmågor som ska bedömas för respektive aktivitet, däremot finns det kunskapskrav inskrivna 
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för betygen E, C, A som är upp till lärarna att tolka på sitt egna sätt.  

Nedan följer några exempel på vad en elev ska uppnå för betyget E: 

 

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

kroppsliga förmågan. I samband med det beskriver eleven översiktligt aktiviteternas och 

livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. 

Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med 

viss säkerhet välja områden och metoder för träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra 

dessa samt med enkla omdömen värdera resultatet. 

Eleven kan översiktligt redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk 

anpassning av rörelser. Eleven kan med viss säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till 

olika situationer och översiktligt diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till 

människan. (Skolverket 2011) 
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3. Syfte samt frågeställningar 
 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur mycket undervisningstid som eleverna upplever att 

lärarna lägger ner på bollspel respektive dans. Vi väl även ta reda på hur mycket 

undervisningstid lärarna själva upplever att de lägger ner på bollspel respektive dans.  Den 

kommer även undersöka vilka förmågor eleverna tror att lärarna bedömer i respektive 

aktivitet samt undersöka vilka förmågor lärarna bedömer i respektive aktivitet  

Undersökningen kommer även ta reda på om eleverna anser att de får tillräckligt med tid för 

att bli rättvist bedömda i de två aktiviteterna. Anser lärarna att de ger tillräckligt med tid för 

att ge eleverna en rättvis bedömning. 

 

Frågeställningar: 

 

• Hur mycket tid uppskattar eleverna att det läggs ner på bollspel i förhållande till dans 

på lektionerna i idrott och hälsa? 

•  Anser eleverna att de får tillräckligt med tid för att bli rättvist bedömda i respektive 

aktivitet? 

• Anser lärarna att de ger tillräckligt med tid för att ge en rättvis bedömning inom 

respektive aktivitet? 

• Vilka förmågor upplever eleverna att lärarna bedömer i bollspel samt dans i idrott och 

hälsa?  

• Vilka förmågor uppger lärarna att de bedömer i bollspel samt dans i idrott och hälsa? 
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4. Tidigare forskning 
 

I detta kapitel tas tidigare forskning upp vilket berör dans och bollspelsundervisning i skolan. 

Kapitlet delas in i tre olika delar där dans och bollspel separeras för att definiera de båda 

områdena enklare och i en sista del tas tidigare forskning kring betyg och bedömning upp. 

4.1 Bollspel 
 

Enligt Redelius (2004) är bollspel en av de absolut populäraste aktiviteterna bland eleverna i 

skolan. Bollspel har som Björn Sandahl (2004) påvisat dominerat den största delen av 

lektionerna i idrott och hälsa.  Vidare hänvisar han till en studie som gjordes redan 1968 av 

Lars-Magnus Engström vid Lärarhögskolan i Stockholm där studien beskrev vilka 

huvudmoment som ingick i idrottsämnet. 33,5 % av idrottsämnets tid gick åt till gymnastik, 

tätt därefter följde bollspel på 29 %. Dans (som vi kommer ta upp i ett senare skede av detta 

kapitel) fick redan 1968 bara 4,5 % av lektionstiden (Sandahl 2004). Han skriver att liknande 

undersökningar gjordes senare 1984 samt 2001 där resultaten blev likartade. Bollspel fick 

största delen av tiden till lektionerna i idrott och hälsa medan dans inte alls fick lika stort 

utrymme. Även Skolinspektionen (2010) gjorde en undersökning där inspektörer från 

Skolinspektionen oanmält besökte drygt 300 lektioner i ämnet idrott och hälsa. I 

undersökningen uppkom precis som i tidigare undersökningar att bollspel dominerade 

undervisningstiden. Skolinspektionen (2010) skriver i deras rapport att tre fjärdedelar av 

lektionerna upptogs av olika sorters bollspel. Vidare menar dem att en idrottsundervisning 

som består av för mycket bollspel kan få flera negativa konsekvenser: 

 

Denna ensidighet i aktiviteter kan medföra flera negativa konsekvenser.  

Elever som är intresserade av andra aktiviteter än bollspel får inte sina 

intressen tillgodosedda. Detta kan särskilt missgynna flickor som enligt 

andra studier föredrar flera andra aktiviteter framför bollspel. Om inte hela 

kursplanen speglas i undervisningen finns också risk för en betygsättning 

som inte utgår från betygskriterierna. Skolinspektionen ser det som 

angeläget att varje skola ser över sina lokala planeringar av lektionsinnehåll 

och betygskriterier utifrån den nationella kursplanen och betygskriterierna. 

(Skolinspektionen 2010) 

 

Bollspel har alltså dominerat lektionerna i idrott och hälsa ända sedan 60 – talet fram till idag 

(Sandahl 2004, Skolinspektionen 2010). Precis som Skolinspektionen (2010) skriver så finns 

det flera brister med att ha så mycket bollspel, till exempel bedömning av eleverna. 
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Meckbach (2004) har intervjuat flera lärare i idrott och hälsa där syftet har varit att ta reda på 

vad som är ämnets tyngdpunkt, det vill säga, vad det är de undervisar sina elever i. Är det 

bollspel och bollekar? Flera av lärarna i Meckbachs studie som blev intervjuade ansåg att 

bollspel dominerade undervisningen. Varför bollspel dominerar undervisningen beror enligt 

en lärare på att det är viktigt att ha moment som får med många elever och då är bollspel ett 

väldigt bra alternativ. Det är precis detta uttalande som Skolinspektionen (2010) sätter sig 

emot. Även om det är flest elever som tycker att bollspel är den roligaste aktiviteten betyder 

inte det att alla elever tycker om bollspel. Det blir som ett slags populistiskt 

demokratisamhälle där aktiviteten som får flest röster blir vinnaren (Lindensjö 1999). 

Minoriteten som då inte tycker om eller vill spela olika sorters bollekar får alltid rätta sig efter 

de andra, vilket kan påverka deras betyg. 

 

Londos (2010) skriver om hur tävlingsidrott format undervisningen i idrott och hälsa under 

åren både i Sverige och internationellt. I tidigare läroplaner, till exempel Lgr 62 och Lgr 80 

har bollspel varit utsatta Huvudmoment, som det då hette, i utbildningen. Detta togs bort i och 

med Lpo 94 och dess nya kunskapsområden. Sandahl (2004) beskriver Riksidrottsförbundets 

kraftiga reaktioner i och med verkställandet av Lpo 94 då de menade att det traditionella 

idrottsutövandet skulle glömmas bort som en följd av förslaget. Riksidrottsförbundet ville 

själva komplettera förslaget med ett fjärde huvudmoment som skulle heta ”Idrott, lag- och 

individuella idrotter”. Sandahl (2004) drar slutsatsen att Riksidrottsförbund antagligen tyckte 

att deras egen verksamhet var den mest lämpliga för skolungdomen. 

4.2 Dans 
 

I Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (Skolverket 2004) visar studien bland annat 

att många elever fick högsta betyg i idrott och hälsa trots att dem inte uppnått några av de 

viktiga målen, bland annat dans och simning. I den omfattande nationella undersökningen 

frågade Skolverket lärare öppna frågor om vad som var de vanligaste aktiviteterna under 

deras lektioner i idrott och Hälsa. Det framgick att ”Bollaktiviteter” var vanligast, ”Lekar” 

kom på andra plats och ”Träning och motion” kom på en tredje plats. Undersökningen visade 

att aktiviteten ”Dans/Musik” var mindre vanlig på lärarnas lektioner i idrott och Hälsa. 

Skolverket ställde även frågan om vad lärarna ansåg vara de viktigaste aktiviteterna på deras 

lektioner i idrott och Hälsa. Även där hamnade dans i en undanskymd tillvaro där många av 

lärarna ansåg att dans var mindre viktigt än till 
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exempel ”Samarbetsövningar”, ”Lekar”, ”Träning och motion” och ”Bollaktiviteter”. 

Redelius (2009) berättar om att både lärare och elever har svårt att avgöra vad som är viktiga 

kunskaper, det vill säga vad som är betydelsefullt att lära sig i ämnet idrott och Hälsa. Vid den 

tidiga åldern handlar skolans roll mycket om att man ska lära sig kroppen och dess motoriska 

egenskaper men så småningom när puberteten infinner sig visar många tonåringar instabilitet 

i självuppfattningen (Annerstedt, 2002). Vid instabilitet kan idrott användas som ett verktyg 

för att hitta en identitet (Socialstyrelsen 2009). Larsson och Meckbach (2007) skriver om hur 

kunskapsområdet dans alltid väcker åsikter, om att beröra och beröras. De berättar om hur en 

lärarstudent resonerat i en uppsats kring dans: ”För mig är dans bara en parningsrit och det 

väcker ångest. Varför ska man utsätta sig och sina elever för detta?”. De följer upp den 

anonyma lärarstudentens tankar med frågeställningen hur vi skapar ett bredare 

meningsskapande inom kunskapsområdet dans och vilka didaktiska prövningar som vi 

uppmärksammar när vi lär ut dans till elever. Fagrell med flera (2007) berättar om hur 

genusordningen i idrottssammanhang historiskt påverkat. Larsson och Meckbach (2007) 

skriver om liknande där de ifrågasätter om dansens tydliga könsroller är viktiga. Fagrell (2000) 

skriver om dansens tydliga könsroller och problemet som följer eftersom dans anses vara en 

feminin aktivitet. Författaren menar att pojkars negativa inställning till dans beror på just 

denna anledning. 

 

Som tidigare nämnt har dansen ända sedan 1968 varit en minoritet under idrott och hälsa-

lektionerna. Det har förvisso ökat från 4,5 % (1968) till 12,3 % (2003) men har aldrig varit 

nära att komma upp till bollspelets dominans. Detta trots att dans stått med 

som ”huvudmoment” i både LGR 62 och LGR 69 samt LGR 80. Det står även med 

som ”kunskapsområden i LPO 94 samt LGR 11, något som bollspel inte står med i (Sandahl 

2004). 

 

Lundvall & Meckbach (2007) menar att orsaken till dansens begränsade omfattning i ämnet 

idrott och hälsa kan bero på flera olika saker: 

 elevers förväntan på ämnets innehåll 

 lärares bristande kompetens 

 ämnets något otydliga inriktning 

 tidsbrist eller stoffträngsel 
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Under den verksamhetsförlagda utbildningen fick vi lärarstudenter studera hur våra 

handledare och deras kollegor agerade när det gäller dans. Och en av orsakerna precis som 

Lundvall & Meckbach skriver om är lärarnas brist på kompetens inom ämnet helt enkelt. Ett 

annat skäl skriver Lundvall & Meckbach (2010) till att dansen är så begränsad är att dansens 

omedelbara bruksvärde skiljer sig från andra mer traditionella idrottsområden, dels genom sitt 

innehåll, dels genom dess inramning.  

4.3 Bedömning och betygsättning 
 

Betygsättning och bedömning är något Redelius (2010) skriver om. Enligt Redelius (2010) 

författaren visar flera nationella studier att både elever och lärare har svårt att greppa vilka 

kunskaper som är viktiga, det vill säga vad som är relevant att ha med i undervisningen, dock 

anser både lärarna samt eleverna att idrott och hälsa är ett viktigt ämne. Detta är något 

Annerstedt (2007) tagit fasta på när han skriver om vikten av att bestämma vad som skall 

bedömas. Han menar även att en erfaren lärare utvecklar strategier som gör att de enklare kan 

söka efter viktiga delar eller egenskaper i en rörelse. Annerstedt (2007) skriver att en del av 

bedömningen handlar om att finna detaljer i rörelsen som kommer från en god kunskap om 

hur den optimala rörelsen skall se ut. Det är inte alltid fullt så lätt att avgöra och peka ut var 

det eventuella problemet ligger i rörelsen när det är så många elever i rörelse men det är 

givetvis en träningsfråga. Annerstedt (2007) berättar om vilka frågeställningar man bör ha om 

varför den färdiga rörelsen misslyckas. Han menar att en förklaring kan vara att grunderna för 

färdigheten är bristfälliga till exempel att koordinationsförmågan försämrat rörelsen. 

 

När det gäller bedömning och betygsättning av eleverna skriver Annerstedt (2007) att 

eftersom det inte existerar några klara bedömningskriterier gör de flesta lärarna en 

helhetsbedömning av eleverna. Enligt Annerstedt bedömer alltså lärarna inte specifika 

moment (till exempel dans, bollspel) för sig, utan bedömer allt-i-ett. Han fortsätter att skriva 

att även om lärarna gör en helhetsbedömning av eleverna och inte betygsätter moment för 

moment så är det vanligt att lärarna använder sig av någon sorts dokumentation vid 

lektionerna för att kunna skriva ner hur eleverna klarar sig under lektionerna. 
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5. Teoretiskt perspektiv 
 

I studien används ett didaktiskt perspektiv och detta kapitel kommer inledningsvis beskriva 

didaktik generellt samt olika didaktiska teorier för att till sist beskriva vilken teoretisk modell 

undersökningen appliceras med till undersökningen samt varför just denna modell valts. 

 

Lundvall & Meckbach (2007) menar att Tomas Kroksmark beskriver didaktik som begrepp 

enligt följande: ”didaktik är en idé om att man kan undervisa någon något och att man som ett 

resultat av undervisning kan lära sig något”. Huvudfrågorna som didaktiken står för är vad, 

hur och varför, vilka ofta kompletteras med när, var, för vem och med vem (Lundvall & 

Meckbach 2007).  

 

Begreppet didaktik kan enligt Lundvall & Meckbach (2007) sättas i relation till de 

angränsande begreppen allmändidaktik och ämnesdidaktik. Pedagogik bör även det sättas i 

relation till didaktikens verksamhetsfält. Lundvall & Meckbach (2007) konstaterar att man 

inte riktigt kan skilja på pedagogik samt didaktik då dessa griper tag i varandra genom att 

både didaktik och pedagogik har behov av att inkludera och tillämpa teoribildningar från 

angränsande områden som sociologi, psykologi, etnologi, filosofi med flera. Man kan alltså 

säga att didaktik innefattar många olika delar, dock finns det några grundläggande centrala 

frågor som idrottsdidaktiken har att förhålla sig till (Larsson & Meckbach, 2007): 

 

 Förhållandet mellan praktik och teori 

 Förskjutningen mellan metodik och didaktik 

 Förhållandet mellan reflekterande och föreskrivande didaktiken 

 Förskjutningen från ”aktiviteten i fokus” till ”eleven i fokus” 

 

Förhållandet mellan teori och praktik handlar om att man som lärare måste kunna genom 

teori och praktik få eleverna att förstå på ett lättare sätt. Larsson & Meckbach (2007) skriver 

att idrottslärarutbildningens teoretiska utbildning traditionellt sett har handlat om 

humanbiologi och pedagogik, medan den praktiska utbildningen har handlat om idrottslära. 

Detta skapade en del problem då humanbiologin och pedagogiken bara behandlade teori, 

medan idrottsläran bara handlade om praktik. Det handlar alltså om att skapa ett bra 

förhållande mellan teori och praktik. Om man tar humanbiologi som exempel så ska man inte 

bara använda sig av den teoretiska delen utan även få in praktiska inslag.  
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Förskjutningen mellan metodik till didaktik handlar i stort sett om ändringarna i de nationella 

styrdokumenten där vi gått från fokus på vad lektionerna skulle innehålla för sorts 

undervisning (aktivitetsfokus) till idag behandla vilket lärande undervisningen ska leda till 

(elevfokus) (Lundvall & Meckbach, 2007). Vidare menar de att vi gått från metodiken som 

nästan enbart handlar om hur-frågan, till didaktiken som berör frågorna vad, hur, varför, när 

med flera. Undervisningsprocessen har alltså blivit mycket bredare. 

 

Förhållandet mellan reflekterande och föreskrivande didaktik handlar hur man reflekterar 

över lektionerna man haft: vad innehöll lektionen, varför det blev som det blev och så vidare. 

Föreskrivande didaktik handlar däremot om lärarens reflektioner innan lektionen: vad ska jag 

göra, varför jag ska göra det. Att kritiskt reflektera över sina lektioner gör att man ser vad 

som kan förbättras till nästa gång. Att ha en god planering gör att man som lärare kan på ett 

bra sätt hantera olika situationer som kan uppstå under lektionen (Lundvall & Meckbach 

2007). 

 

Förskjutningen från ”aktiviteten i fokus” till ”eleven i fokus” liknar mycket förskjutningen 

mellan metodik och pedagogik i den meningen att man går från fokus på aktivitet till fokus på 

elevens behov. Det är alltså inte längre olika huvudmoment som stod i de tidigare 

ämnesplanerna som ska läras ut, utan olika färdigheter. Du kan till exempel uppnå en god 

rörelseförmåga genom en mängd olika aktiviteter och övningar, utan att behöva specificera 

dig på en viss aktivitet. Det är eleven som är i fokus (Lundvall & Meckbach 2007). 
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5.1 Ämnesdidaktiskt modell 
 

Meckbach och Lundvall (2007) ställer sig den intressanta frågan om vi enbart kan se 

ämnesdidaktik som en fråga om lärande det vill säga kan man sätta likhetstecken mellan 

didaktik och lärande? Staffan Selander (2001) menar att man inte kan göra detta eftersom ett 

fokus på endast lärande inte är tillräcklig bland alla de didaktiskta aspekter som berör ett 

ämne (se den ämnesdidaktiska modellen). Han tar upp ett flertal andra medverkande krafter 

som påverkar ämnesdidaktiken. Och där någonstans fick vi intresse för perspektivet eller 

modellen eftersom vi kunde knyta samman våra utgångsfrågor i vår uppsats till den. Selander 

(2001) beskriver den ämnesdidaktiska modellen som bilden visar hur undervisningsprocesser 

skapas först och främst genom de tre centrala aktörerna det vill säga lärare, elev och text 

(kunskap och aktiviteter i skolan som skall ingå i ämnet idrott och hälsa). De tre aktörerna 

skapar undervisningsprocesser genom samverkan och kommunikation med varandra. Förutom 

de centrala aktörerna 

menar den 

ämnesdidaktiska 

modellen att processen 

även styrs och 

påverkas av 

utomstående faktorer 

som staten, samhället 

och marknaden. 

Selander (2001) 

exemplifierar de olika stegen och beskriver de politiska intressen som påverkat och påverkar 

utbildningar i stor grad. Detta i form av att de bedömningar som gjorts av specialister och 

forskare om hur ett ämnes innehåll och utformning bör se ut kan bytas ut mot en mer politisk 

lösning. En annan faktor som påverkar undervisningsprocessen är samhällets specifika 

marknad av varor och tjänster. Exempel han ger är läroböcker, laborationsmaterial, redskap 

och allra främst lärprogram via IT. Han fördjupar tankarna ytterligare i en intervju med 

Utbildningsradion (2011) där han belyser intressanta frågor kring undervisningen till exempel 

om elever endast skall få använda böcker när de har tillgång till text och film på datorn.  

Med hjälp av modellen och det didaktiska perspektivet kan vi enklare se vad som styr 

undervisningen, det vill säga vilka inre och yttre faktorer som påverkar 

undervisningsprocesserna. I den kommande analysdelen i uppsatsen används modellen för att 

lättare få översikt om vilka faktorer som påverkar utbildningen.  
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6. Metod  

I metoddelen beskrivs tillvägagångssättet av undersökningen. Undersökningen genomfördes 

under ett besök på en gymnasieskola i Kronobergs län. 

6.1 Kvalitativ och kvantitativ metoder 
 

Undersökningen genomfördes genom både kvalitativ och kvantitativ insamling av data. Trost 

(2010) menar att det kan vara användbart att ta hjälp av båda undersökningsmetoderna och 

därför passade detta bra ihop med empirin eftersom undersökningen bestått av utfrågning av 

elever och lärare. Elever, genom enkät det vill säga en kvantitativ metod och genom intervjuer 

med lärare, det vill säga en kvalitativ metod (Bryman 2002). 

6.2 Urval 

Undersökningsmetoden bestod av enkäter riktade till elever samt intervjuer med lärare. 

Undersökningen genomfördes under februari månad 2013 med åttiofem stycken elever (3 

rena tjejklasser samt en ren pojkklass) samt fyra lärare. De fyra intervjuerna genomfördes via 

mail. Bryman (2011) skriver om hur följdfrågor gör att du får tydligare och bättre svar. I 

första utskicket till lärarna fanns följdfrågor i intervjun men i vissa fall önskades mer i svaren 

och därför kompletterades vissa svar med ytterligare följdfrågor. I undersökningen användes 

den ämnesdidaktiska modellen vilken beskrivits i tidigare kapitel. Det är mycket yttre faktorer 

som påverkar hur lärarna lägger upp sin undervisning. Frågorna är alltså baserade på 

samhället och dess krav som till exempel att en stor del av dagens ungdomar är idag aktiva 

inom någon sorts bollspel, påverkar detta hur mycket tid läraren lägger på just den 

aktiviteten? 

 

I studien användes enbart en skola till undersökningen. Enkäterna delades slumpmässigt ut till 

de intervjuade lärarnas elever. Nackdelen med att endast ha besökt en gymnasieskola är bland 

annat att studien kan få en väldigt ensidig bild av slutsatsen. Tyvärr fick vi inte svar från en av 

de fyra lärarna. Vi är dock nöjda med tre stycken utfrågade lärare. 

6.3 Validitet och reliabilitet 
 

Validitet beskrivs av Hastie och Hay (2012) och det betyder om vi mäter det vi vill mäta. I 

enkäterna fick vi svaren vi sökte eftersom frågorna vi ställde var relevanta gällande våra 

frågeställningar. I intervjuerna ville vi få ut lite mer av lärarna eftersom det från början var 

fyra stycken. Tyvärr kan validiteten i mejl-frågor minska och att då ställa följdfrågor via mejl 
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kan eventuellt bli mindre innehållsrikt eftersom den personliga kontakten saknas.  

 

Hastie och Hay (2012) skriver även om reliabilitet vilket menas om vi mäter det vi vill på ett 

tillförlitligt sätt. Trovärdigheten (reliabiliteten) i vår undersökning och speciellt våra 

intervjuer med lärarna kan ifrågasättas eftersom intervjuerna genomfördes via mail. Detta kan 

leda till att lärarnas engagemang i de interaktiva intervjuerna blir bristfälliga. Även i 

enkätundersökningen med eleverna kan problem uppstå till exempel att ett visst bortfall i 

svaren på grund av missuppfattning av frågorna, att eleverna pratar med varandra och 

påverkas av de andras svar. 

6.4 Etiska aspekter 

Vi har utgått ifrån Codex regler och  riktlinjer för forskning t.ex. att hela tiden ha respekt för 

mänskligt liv dvs. att i enkäterna och intervjuerna använda oss av största möjliga sekretess för 

att skydda och respektera våra utfrågades integritet. De intervjuade har blivit informerade om 

den ovan nämnda sekretessen i undersökningen. Samtliga inblandade har även blivit 

informerade om uppsatsens syfte. Vi har även förklarat till de intervjuade lärarna att deras 

svar kommer raderas så fort undersökningen är gjord. 

6.5 Metoddiskussion  
 

Avslutningsvis reflekteras metodvalen kring uppsatsarbetet och vilka konsekvenser detta fått 

för arbetet. Ett visst bortfall i enkäter skedde. På vissa frågor fick vi ta bort 2-3 stycken svar 

på grund av elevers misstolkning av frågor. Även någon oläslig enkät fick tas bort då vi helt 

enkelt inte kunde tyda svaren. Vi bestämde oss för att intervjua fyra stycken lärare med hjälp 

av e-mail. Tyvärr blev det ett visst bortfall även här då en av de fyra intervjuade lärarna inte 

valde att svara. Varför just de specifika förmågorna valdes till enkätundersökningen beror på 

att vi vid ett tidigt skede hittade gemensamma nämnare för både rörelse till musik/ dans och 

bollspel det vill säga rytmkänsla, koordination, kondition, sociala egenskaper och styrka.  
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7. Resultat 
 

I följande resultatdel delas enkätsvaren in i tre olika kategorier. Den första delen kommer 

behandla tidsaspekten av respektive aktivitet samt ta upp resultaten där eleverna svarar på 

frågan ifall de anser att de får tillräckligt med tid för att bli rättvist bedömda. I den andra 

delen behandlas frågan om vilka förmågor eleverna anser bedöms av lärarna. I en avslutande 

del kommer även lärarnas syn på tid samt bedömningsaspekt belysas.    

 

Enkäter och intervjufrågor finns tillgängliga som bilagor i slutet av uppsatsen. 

 

7.1 Del 1 – Tidsaspekten 
 

Del 1 kommer beröra frågeställningen: Hur mycket tid uppskattar elever det läggs ner på 

bollspel i förhållande till dans på lektionerna i idrott och hälsa? 

  

 
 

I diagram 1 används frågan: hur mycket av tiden, räknat i procent, uppskattar du att lärarna 

lägger på bollspel under en månad. Vanligaste alternativet blev 20-40%, alltså cirka var tredje 

lektion innehåller någon sorts bollspel. Frågan kompletterades med vilken typ av bollspel som 

eleverna ansågs dominera undervisningen vilket resulterade i innebandy. 
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I diagram 2 används frågan: hur mycket av tiden, räknat i procent, uppskattar du att lärarna 

lägger på dans under en månad. Vanligaste alternativet blev 0-20%. Frågan kompletterades 

med vilken typ av dans som eleverna ansågs dominera undervisningen vilket resulterade i 

bugg. 

 

 
 

Diagram 3 baserades på frågan: Vilket moment anser du att din lärare ger mest tid, räknat i 

antal lektioner, dans eller bollspel? 

 

Eleverna frågades även hur mycket tid de uppfattat att deras lärare under högstadietiden lagt 

på dans samt bollspel. Där framgick resultatet att även där bollspel dominerat stort. 
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7.2 Del 2 - Bedömningsaspekt i tid 
 

Del 2 kommer beröra följande frågeställning: Anser eleverna att de får tillräckligt med tid för 

att bli rättvist bedömda i respektive aktivitet? 

 

 
Diagram 4 visar svar på frågan: Anser du att du får tillräckligt med tid för att bli rättvist 

bedömd i bollspel i ämnet idrott och hälsa? Diagrammet visar att större delen av eleverna 

anser att de får tillräckligt med tid för att bli rättvist bedömda i bollspel. 

 

 
 

Diagram 5 visar svar på frågan: anser du att du får tillräckligt med tid för att bli rättvist 

bedömd i bollspel i ämnet idrott och hälsa? Diagrammet visar att större delen av eleverna 

anser att de får tillräckligt med tid för att bli rättvist bedömda i dans. En stor del av eleverna 

har även svarat ”Nej, inte alls” och ”I liten grad”. 
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Tabell 1 

Aktivitet Snitt (85 elever) 

1. Bollspel 2,79 

2. Orientering 2,94 

3. Simning 3,26 

4. Friluftsliv 3,46 

5. Rörelse till musik/ Dans 4,74 

6. Redskap 5,27 

7. Lekar 5,34 

 

Tabell 1 ovan visar ett snittvärde på elevernas rangordning av aktiviteter som de tror påverkar 

deras betyg. Den aktivitet de tror påverkar deras betyg mest har de skrivit med en 1:a och den 

aktivitet de tror påverkat betyget minst med en 7:a. Eleverna tror att ”Bollspel” påverkar 

betyget mest medan ”Rörelse till musik/ Dans” hamnar på en femteplats. 

7.3 Del 3 – Bedömningsaspekt av förmågor 
 

Del 3 kommer beröra frågeställningen: Vilka förmågor upplever eleverna att lärarna bedömer 

i bollspel samt dans i idrott och hälsa? 

 

Tabell 2 

Förmågor i dans Snittvärde (85 elever) 

1. Koordination 2,03 

2. Rytmkänsla 2,05 

3. Kondition 3,13 

4. Sociala egenskaper 3,68 

5. Styrka 4,03 

 

Tabell 2 beskriver vilka förmågor eleverna anser att de blir bedömda i dans. Frågan vi ställde 

var: Vilka förmågor tror du att lärarna bedömer i dans? Rangordna följande förmågor med 1-5. 

Markera den förmåga som du tycker lärarna bedömer mest med en 1:a och det som de 

bedömer minst med en 5:a. Tabell 2 visar att eleverna tror att rytmkänsla samt koordination är 

det allra viktigaste när det gäller bedömning av dans. 
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Tabell 3 

Förmågor i bollspel Snittvärde (85 elever) 

1. Kondition 1,7 

2. Koordination 2,39 

3. Styrka 2,99 

4. Sociala egenskaper 3,24 

5. Rytmkänsla 4,19 

 

Tabell 3 beskriver vilka förmågor eleverna anser att de blir bedömda i bollspel. Frågan vi 

ställde var: vilka förmågor tror du att lärarna bedömer i bollspel? Rangordna följande 

förmågor med 1-5. Markera den egenskap som du tycker lärarna bedömer mest med en 1:a 

och det som de bedömer minst med en 5:a. 

Tabell 3 visar att eleverna tror kondition är det allra viktigaste när det gäller bedömning, även 

koordination anses viktigt.  

7.4 Läraraspekt 
 

Här tas lärarnas syn på bedömning och tid upp. Här berörs de två återstående frågeställningarna: 

Vilka förmågor uppger lärarna att de bedömer i bollspel samt dans i idrott och hälsa? Anser 

lärarna att de ger tillräckligt med tid för att för att ge en rättvis bedömning inom respektive 

aktivitet? 

 

De intervjuade lärarna påvisar alla i deras intervjuer att bollspel tar upp cirka 40-50 % av 

lektionerna. Dans däremot tar upp cirka 10 % av deras lektioner. Vanligaste typ av danser de 

undervisar i är, precis som eleverna påvisar, traditionella danser. Bollspelets vanligaste typ är 

innebandy, basket samt fotboll. 

 

En av lärarna svarade på anledningen till varför den hade så mycket eller så lite dans på 

lektionerna:  

Oftast lägger jag in det som en del av lektion alltså sällan en hel lektion. Jag önskar att jag 

skulle ha mer men på grund av tidsbrist och mycket annat som ska gås igenom så blir det inte 

mer. Gymnasielärare i idrott och hälsa 
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En annan lärare svarar på anledningen varför den inte använder sig av rent bollspel på 

lektionerna: 

Rent bollspel har jag väldigt sällan på grund av det är så många elever som inte klarar av det 

och blir automatiskt ineffektiva Gymnasielärare i idrott och hälsa.  

 

När det gäller bedömning av bollspel menar samtliga lärare att de sociala egenskaperna är 

viktiga såsom god kamratanda samt samarbete. De påvisar även att speluppfattning och teknik 

är viktiga komponenter i bedömningen av bollspel. I bedömningen av rörelse till musik/ dans 

ansåg samtliga lärare att rytmkänsla samt koordination var det viktigaste i bedömningen av 

rörelse till musik/ dans. På frågan om lärarna anser att de har tillräckligt med tid att tillgå för 

att ge en rättvis bedömning av eleverna i respektive aktiviteter är svaren skiftande. När det 

gäller bollspel svarar samtliga att de har tillräckligt med tid för att ge en rättvis bedömning. 

När det gäller dans är lärarna oense då en lärare menar att den inte har tillräckligt med tid att 

tillgå för att ge eleverna en rättvis bedömning.  

 

Lärarna fick även frågan vad de hade för personlig relation till aktiviteterna samt om de 

känner att de hade tillräcklig kompetens inom aktiviteterna. Inom dans svarade alla lärarna att 

de hade tillräcklig kompetens för att undervisa eleverna. I bollspel däremot svarade två lärare 

att de hade tillräcklig kompetens. En lärare svarade däremot: 

 

Jag skulle vilja ha mer kompetens när det gäller bollspel och det skulle kunna vara teknik och 

hur man på ett enkelt sätt undervisar eleverna i dessa aktiviteter. Gymnasielärare i idrott och 

hälsa 
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8. Analys 
 

I detta kapitel analyseras resultaten 

genom användning av både den 

didaktiska modellen (se höger) samt 

tidigare forskning. Lärarnas syn på 

respektive område har bakats in i båda 

delarna. 

8.1 Del 1 - Analys gällande tidsaspekten 
 

Resultaten (diagram 1-3) visar tydligt att bollspel dominerar undervisningen framför dans. 

Sandahl (2004) och Skolinspektionen (2010) påvisar samma resultat från tidigare studier. 

Skolinspektionen menar att varannan lektion består av någon sorts bollspel. Detta stämmer 

relativt bra överens med vår undersökning där det framgår att ungefär var tredje lektion består 

av bollspel. Diagram 3 visar ytterligare att bollspel dominerar undervisningen framför dans. 

Intressant var även att största delen av eleverna sa att deras högstadietid präglats av bollspel. 

  

Tittar vi på vår didaktiska modell, ser vi olika faktorer som styr undervisningen. En inre 

faktor som påverkar är eleven själv, vilket i sin tur kan påverka hur mycket tid som läggs på 

olika aktiviteter i skolan. Precis som Redelius (2004) påvisade är bollspel en av de 

populäraste aktiviteterna i ämnet idrott och hälsa. Sociala villkor (samhället) styr även det 

undervisningen i idrott och hälsa. Eftersom bollspel som Redelius (2004) påvisar är så pass 

populärt hos elever måste lärare ha med det i sin undervisning för att tillfredsställa elevens 

behov. En yttre faktor som påverkar lärarna och utbildningen i form av styrdokument och 

ämnesplan, precis som den didaktiska modellen visar. Rörelse till musik samt dans står med 

som centralt innehåll i ämnesplanen för idrott och hälsa vilket leder till att lärare måste ha 

med detta i sin undervisning. Dock visar diagrammen 1-3 i vår undersökning att rörelse till 

musik samt dans inte är en stor del av undervisningen. En anledning till detta är att de sociala 

villkoren, det vill säga samhället ser dans som en minoritet jämfört med bollspel (Redelius 

2004).   

 

Om vi jämför resultaten av vad lärarna svarat med elevernas svar samt den tidigare 

forskningen får vi fram att bollspel fortfarande dominerar lektionerna i idrott och hälsa. 
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Dansen som fick överlägset flest röster på 0-20 %, i diagram 2 är alltså fortfarande, liksom 

Sandahl (2004) skriver en minoritet. Många av kommentarerna vi fick från eleverna i 

enkätundersökningen bestod av att de aldrig haft dans. 

8.2 Del 2 - Analys gällande bedömningsaspekten i tid 
 

Som vi tidigare nämnt menar Skolinspektionen (2010) att största delen av lektionerna i idrott 

och hälsa domineras av bollspel. Detta kan leda till flera negativa konsekvenser när det gäller 

bedömningen av eleverna. Om inte hela ämnesplanen speglas i undervisningen finns också 

risk för en betygsättning som inte utgår från betygskriterierna (Skolinspektionen 2010). Detta 

speglas av i vår undersökning där vi ställde frågan om eleverna anser att de får tillräckligt 

med tid i respektive aktivitet för att bli rättvist bedömda (diagram 4-5). I bollspel svarade 

majoriteten av eleverna att de anser att de blir får tillräckligt med tid. Tittar vi på rörelse till 

musik/dans skiljer sig svaren ändå där alternativet ”Nej, inte alls” tillsammans med 

alternativet ”I liten grad” får en stor del av rösterna, även om aleternativet ”Ja, i stor grad” fått 

flest röster. Hälften av eleverna tycker alltså att de inte får tillräckligt med tid i rörelse till 

musik/dans för att bli rättvist bedömda. Detta stämmer bra överens med vad en av lärarna 

säger angående dans i en av intervjuerna: ” Jag önskar att jag skulle ha mer men på grund av 

tidsbrist och mycket annat som ska gås igenom så blir det inte mer.” Gymnasielärare i idrott 

och hälsa. 

8.3 Del 3 - Analys gällande bedömning av förmågor 
 

Annerstedt (2007) skriver om vikten av att bestämma vad som skall bedömas. Han menar att 

en erfaren lärare utvecklar strategier som gör att de enklare kan söka efter viktiga delar eller 

egenskaper i en rörelse. Detta stämmer överens med lärarnas svar i våra intervjuer där de 

nämner vilka förmågor de söker i olika aktiviteter. Tar vi dansen som exempel svarar lärarna 

att de söker efter förmågorna ”Rytmkänsla” samt ”Koordination”. I bollspel däremot svarade 

samtliga lärare att de är mer ute efter sociala egenskaper såsom ”God kamratanda” 

samt ”Samarbetsförmåga”. 

 

När vi analyserar elevernas svar i dans (tabell 2) får vi fram ungefär samma svar som lärarnas 

det vill säga rytmkänsla samt koordination. Dock skiljer sig svaren någorlunda mellan lärare 

och elever när det gäller bollspel (tabell 3). Medan lärarna ansåg att de sociala förmågorna var 

det viktigaste vid bedömning av bollspel, trodde eleverna att konditionen var den viktigaste 

förmågan lärarna bedömde. Sociala förmågor, vilket lärarna tyckte var det viktigaste, 
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rangordnade eleverna väldigt lågt. 

Med hjälp av vår didaktiska modell kan vi resonera oss fram till att staten, i vårt fall politiker 

påverkar undervisningsprocesserna genom beslutsfattande i riksdagen via styrdokument. I Lgr 

11 (Skolverket 2011) står rörelse till musik samt dans med i det centrala innehållet. Därför är 

lärarna tvungna att inkludera aktiviteten i undervisningen. Ämnesplanen skrivs av Skolverket, 

men påverkas av Staten. Ämnesplanen säger vad som skall bedömas vilket påverkar lärarna 

och deras undervisningsprocesser och i sin tur vilka förmågor som skall prioriteras. 
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9. Diskussion 
 

 

I detta diskussionskapitel diskuteras och problematiseras studien och analysen. Varje del 

kommer diskuteras ur både ett elev- och lärarperspektiv.  Avslutningsvis reflekteras våra val 

kring uppsatsarbetet och vilka konsekvenser detta fått för arbetet.  

9.1 Del 1 - Diskussion kring tidsaspekten 
 

Dansen ses genom många elever som ett väldigt känsligt ämne, där beröring av andra elever 

krävs (Fagrell 2000). Hon menar även att dans ses som ett ”flick-ämne”, det vill säga att 

många pojkar ser dans som något bara flickor ska hålla på med och om en kille skulle hålla på 

med det ses det som ”töntigt”. Vi anser att det kan bli problematiskt för läraren eftersom 

dansen är ett så pass känsligt ämne hos eleverna vilket kan leda till att dansen i sin tur får 

mindre utrymme på lektionerna.  

 

Redelius (2004) berättar som tidigare nämnt om elevernas favorisering av bollspel, vilket vi 

menar kan leda till att lärarna pressas till att ha mer bollspel framför andra aktiviter. Även om 

vår undersökning inte behandlar anledningarna till varför tiden fördelas som den gör bland de 

olika aktiviteterna så är det trots allt intressant att knyta samman anledningarna till vårt 

didaktiskta perspektiv. Problematiken i Skolverkets ämnesplaner som vi ser det är just det 

som modellen avslöjar, det vill säga att det är så pass många som påverkar undervisningen 

vilket i sin tur kan leda till sämre utbildning. 

 

Lundvall & Meckbach (2007) menar att orsaken till dansens begränsade omfattning i ämnet 

idrott och hälsa kan bero på flera olika saker, en av dem är lärarnas bristande kompetens inom 

ämnet. Vi kom fram till samma resultat som både Sandahl (2004) samt Skolinspektionen 

(2010) kommit fram till. Nämligen att bollspel dominerar i undervisningen. Går vi utanför 

våra riktlinjer lite grann och ser på varför bollspel dominerar så mycket i dagens undervisning 

beror det på som tidigare nämnt att bollspel är en av de absolut populäraste aktiviteterna inom 

ämnet (Redelius 2004). En annan intressant anledning till varför bollspel dominerar var 

Meckbachs (2004) intervju med en lärare där han berättar att han använder sig av bollspel för 

aktivera alla elever detta motsäger en av våra intervjuade lärare med citatet Rent bollspel har 

jag väldigt sällan på grund av det är så många elever som inte klarar av det och blir 

automatiskt ineffektiva. Mycket kan självklart bero på vilken klass man har, men det är ändå 

väldigt intressant att lärare har så stora meningsskiljaktigheter.   
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9.2 Del 2 - Diskussion kring bedömning, tid 
 

Vi gick in med inställning från egna erfarenheter att även om bollspel dominerar lektionerna, 

trodde vi att dans skulle ha minst lika stor betydelse i betyget. Detta väcker enligt oss den 

intressanta frågan om eleverna bedöms och betygsätts på ett rättvist sätt.  I likhet med 

Annerstedt (2004) anser vi att det finns en problematik i att bedöma en helhetsbild av 

eleverna. Som vår undersökning visar så dominerar bollspel fortfarande innehållet i 

lektionerna. På grund av detta borde detta leda till att lärarna bedömer bollspel vid mer 

tillfällen än till exempel dans? Det belönas alltså då att vara kunnig inom bollspel medan dans 

inte alls får en så stor del i betyget. Precis som Skolinspektionen (2010) skriver så blir många 

elevers intressen förbisedda när man har denna ensidighet inom idrottslektionerna, vilket kan 

påverka elevernas betyg. Hur ska man som lärare i idrott och hälsa få en rättvis uppfattning i 

till exempel bedömning av dans och på så sätt kunna sätta ett rättvist betyg på eleven om man 

knappt använder något annat medel än just bollspel. Det är dessa tankar som fick oss att få 

upp ett intresse av att undersöka just hur lärare bedömer och betygsätter eleverna enligt 

ämnesplanens krav om det nu är så att var tredje lektion består av bollspel 

 

Under vår tid på den verksamhetsförlagda utbildningen var lärarna i idrott och hälsa i stort 

sett överens om att det inte fanns tillräckligt med tid för att uppnå allt som ämnesplanens 

centrala innehåll innefattar. Men om nu Skolinspektionen (2010) i sin undersökning kommer 

fram till att tre fjärdedelar av lektionerna i idrott och hälsa består av bollspel, borde man som 

lärare inte då lägga ner mindre tid på bollspelet och spendera mer tid av lektionerna till 

punkterna i det centrala innehållet? 

9.3 Del 3 - Diskussion kring bedömningen av förmågor 
 

Att bedöma förmågor inom olika aktiviteter är inte så lätt som man kanske tror från början på 

grund av att ämnesplaner inte exakt förklarar vilka förmågor läraren ska bedöma i respektive 

aktivitet. Det är helt enkelt upp till läraren att göra en egen tolkning av vilka förmågor som 

ska bedömas ur det centrala innehållet. I likhet med Annerstedt (2007) menar vi att är det 

viktigt att veta vilken förmåga som skall bedömas. När vi ser på vad lärarna tycker är viktiga 

förmågor inom respektive ämne ser vi att samtliga lärare verkar ha samma uppfattning om 

vilka förmågor som ska bedömas. Något som vi blev lite förbryllade över var att samtliga 

lärare hade sociala kompetenser som viktigaste komponenter när det gäller bedömning av 

bollspel. Vi märkte att även om lärarna var ense om att de sociala egenskaperna var de 

viktigaste inom bollspel så var eleverna inte alls inne på samma spår. De trodde att de fysiska 
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aspekterna var viktigare än de sociala. Vi ställde frågan till eleverna om de själva var 

involverade i någon av de olika aktiviteterna för att se ifall det kunde påverka resultat på 

något sätt. Det visade sig dock att nästan ingen av eleverna var engagerade inom någon av de 

två aktiviteterna på fritiden så detta kunde inte påverka resultatet. Vi ställde frågan vilka 

danser som användes mest under lektionerna och fick fram att de traditionella danserna var de 

danser som var mest frekventa. Lärarna sa att de bedömde taktkänsla samt koordination mest 

inom dansen. En tanke som då slog oss var att hade de bedömt samma förmågor ifall till 

exempel dans i träningsform hade dominerat. Eller hade de då istället tittat på förmågorna 

som styrka och kondition.  

9.4 Avslutande diskussion 
 

En tanke som vi vill utveckla är hur marknaden, som nämns i den didaktiska modellen som en 

yttre påverkansfaktor, påverkar undervisningsprocesserna. Vi har diskuterat kring möjligheten 

att det finns en chans att marknaden, vilket i vårt fall betyder konkurrens från andra 

gymnasieskolor, styr undervisningen och kanske till och med betygssättningen. Detta kan 

knytas samman med populismen bland aktiviteterna som Redelius (2004) berättar om där 

bollspel är ledande. Kommunala skolor och privata skolor konkurrerar med varandra vilket 

eventuellt kan leda till att betyg trissas upp. Vi har även diskuterat kring om 

skolundervisningen påverkats av marknaden, eller konkurrensen från andra skolor, påverkar 

hur mycket tid som läraren väljer att lägga på dans samt bollspel. Denna fråga leder in oss på 

spörsmålet om elever i sin tur känner att de får tillräckligt med tid i ämnet för att bli rättvist 

bedömda i dans och bollspel. 

 

Inledningsvis i arbetsprocessen ville vi ta reda på vilka som verkligen styr utbildningen. Även 

om vår didaktiska modell som vi använt oss av snuddat vid att ett flertal inre och yttre 

faktorer påverkat utbildning så har inte målet med uppsaten varit att berätta om vilka som 

påverkar utbildningen utan mer hur elever och lärare uppfattar utbildningen i en tidsaspekt 

och vad som bedöms. 

Resultaten som framkom gällande våra frågeställningar sammanfattar vi här i korthet.  

 

 Hur mycket tid uppskattar eleverna och lärare att det läggs ner på bollspel i 

förhållande till dans på lektionerna i idrott och hälsa och anser elever att de får 

tillräckligt med tid för att bli rättvist bedömda? Och anser lärarna att de ger tillräckligt 

med tid för att för att ge en rättvis bedömning inom respektive aktivitet? 
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Resultaten från undersökningen visar att bollspel dominerar var tredje lektion medan dans 

knappt finns med i undervisningen. Resultaten bör trots allt inte ses som definitiva. En orsak 

till att resultatet blev som det blev kan vara att vi enbart besökte en skola och endast fyra 

olika klasser. I en större undersökning hade möjligtvis resultatet blivit annorlunda.  Eleverna 

ansåg överlag att de får en rättvis bedömning i de båda aktiviteterna även om en del elever 

önskar mer tid till rörelse till musik/dans. Något även en lärare påvisat i intervju, det vill säga 

att den ville ha mer tid till rörelse till musik/dans.  

 

 Vilka förmågor upplever eleverna att lärarna bedömer i bollspel samt dans i idrott och 

hälsa? 

Resultatet från undersökningen visar att eleverna tror att de viktigaste förmågorna i bollspel är 

kondition  samt koordination medan rörelse till musik/dans viktigaste förmågor är rytmkänsla 

samt koordination. Här stämde det bra överens med vad lärarna bedömer, vilket kan betyda att 

kommunikationen mellan lärare och elev är god det vill säga att eleverna är medvetna om vad 

som bedöms. 

 

 Vilka förmågor bedömer lärarna i bollspel samt dans i idrott och hälsa? 

Resultatet från undersökningen visar att lärarna bedömer förmågorna koordination samt 

rytmkänsla i rörelse till musik/dans, medan de i bollspel bedömer sociala egenskaper mest. 

Det som skiljer lärarnas och elevernas svar är att de sociala egenskaperna är vad lärarna 

bedömer mest medan eleverna tror att koordination och kondition är det som bedöms.  
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Bilaga 1 
Enkät 

Klass/Program: __________________________________________ 

Ålder_____ 

O Tjej 

O Kille 

 

1) Hur mycket av tiden, räknat i procent, uppskattar du att lärarna lägger på bollspel 

under en månad? 

o 0-20% 

o 20-40% 

o 40-60% 

o 60-80% 

o 80-100% 

o  

1a) Vilka typer av bollspel är vanligast under lektionerna i Idrott och hälsa? 

_________________________________________________________________________ 

 

2) Hur mycket av tiden, räknat i procent, uppskattar du att lärarna lägger på dans under 

en månad? 

o 0-20% 

o 20-40% 

o 40-60% 

o 60-80% 

o 80-100% 

 

2a)Vilken typ av dans är vanligast förekommande under lektionerna i Idrott och hälsa? T ex. 

Traditionella pardanser som (t ex bugg, vals), Dans som träningsform, (t ex. box, 

styrka) moderna danser (t ex. afro-dans, hip-hop) 

__________________________________________________________________________ 

 

3) Vilket moment anser du att din lärare ger mest tid räknat i antal lektioner, 

dans/musik och rörelse eller bollspel? (ringa in alternativet)  

Dans   Bollspel 

4) Vilket moment anser du att din lärare under din högstadietid gav mest tid räknat i 

antal lektioner, dans/musik och rörelse eller bollspel?  

Dans   Bollspel 

 

1 = Nej, Inte alls 2 = I liten grad 3 = I stor grad 4 = Ja, I mycket stor grad 

Ringa in alternativet 

5a) Anser du att du får tillräckligt med tid för att bli rättvist bedömd i bollspel i ämnet Idrott 

och hälsa? 

1  2  3  4 

5b) Anser du att du får tillräckligt med tid för att bli rättvist bedömd i dans i ämnet Idrott och 

hälsa? 

 

1   2  3  4 
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6) Rangorda följande aktiviteter i Idrott & hälsa med 1-7. Markera det som du tror påverkar 

ditt betyg i idrott och hälsa mest med en 1:a och det som du tror påverkar ditt betyg minst 

med en 7:a. 

Redskap 

Lekar 

Friluftsliv 

Simning  

Bollspel 

Rörelse till musik/ dans 

Orientering 

 

7) Vilka egenskaper tror du att du lär dig genom dans? Rangordna följande egenskaper med 

1-5. Markera den egenskapen som du tycker du lär dig mest med en 1:a och det du tycker du 

lär dig minst med en 5:a. 

 

Rytmkänsla 

Koordination 

Kondition 

Sociala egenskaper 

Styrka 

 

Vilka egenskaper tror du att du lär dig genom bollspel? Rangordna följande egenskaper med 

1-5. Markera den egenskapen som du tycker du lär dig mest med en 1:a och det du tycker du 

lär dig minst med en 5:a. 

 

Rytmkänsla 

Koordination 

Kondition 

Sociala egenskaper 

Styrka 

 

 

 

Om du svarade ja, vilken?______________________________________________________ 

 

 

Om du svarade ja, vilken?_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för er medverkan / Peter och Martin 

 

 

 

9) Är du aktiv inom någon sorts dansverksamhet på fritiden?  JA NEJ 

10) Är du aktiv inom någon bollsport på fritiden?  JA NEJ 
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Bilaga 2 
1. Hur mycket av lektionstiden lägger du på dans? 

 

 

      1a. Vilken sorts dans/rörelse till musik? 

            

 

      1b. Varför så mycket/lite? 

              

2. Hur mycket av lektionstiden lägger du på bollspel? 

 

2a. Vilken sorts bollspel? 

 

2b. Varför så mycket/lite? 

 

3. Hur bedömer du bollspel? Vilka egenskaper tittar du efter? 

 

4. Hur bedömer du dans? Vilka egenskaper tittar du efter? 

 

5. Anser du att du ger eleverna tillräckligt med tid i dans för att ge 

dem en korrekt bedömning? 

6. Anser du att du ger eleverna tillräckligt med tid i bollspel för att 

ge dem en korrekt bedömning? 

 

7. Vad har du personligen för relation till bollspel sam dans? 

 

 

8. Känner du att du saknar någon kompetens inom dans/bollspel 

för att kunna undervisa dina elever på ett korrekt sätt? Om ja, 

vilken/vilka 

 

9. Övriga kommentarer 
 


