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Sammanfattning 

	

Syfte	och	frågeställningar	

Syftet med undersökningen är att undersöka hur nyckelstrategin ”att klargöra, dela och förstå 

lärandemålen och framgångskriterierna” beskrivs i idrottsdidaktisk litteratur. Följande 

frågeställning syftar till att uppfylla syftet: Hur skildras nyckelstrategin i de idrottsdidaktiska 

böckerna? Den övergripande frågeställningen förtydligas med följande frågor: 1) Nämns 

nyckelstrategin explicit i texterna? 2) Finns det spår av nyckelstrategin i texterna?  

	

Metod	

För att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna analyserades fyra idrottsdidaktiska 

böcker med en kvalitativ innehållsanalys. Insamlandet av relevant material har gjorts manuellt 

utifrån ett antal kodningsprinciper. Efter insamlandet av data kodades materialet och 

sorterades in i teman.  

 

Resultat	

Analysen visar att nyckelstrategin inte nämns explicit i någon av texterna, däremot finns det 

spår av nyckelstrategin i texterna. Dessa spår förmedlar i princip samma innehåll som 

nyckelstrategin. Dock är det tveksamt om läsare kommer att förstå detta som viktiga aspekter 

eller veta hur de ska arbeta med detta som lärare då det relevanta innehållet inte har en 

framträdande roll i böckerna. 

 

Slutsats	

Det verkar fortfarande, även fast uppdaterade böcker inom ämnet nyligen publicerats, finnas 

en brist på information om bedömning för lärande och nyckelstrategin ifråga i den här typen 

av böcker. Det finns ett behov av mer forskning om hur vi kan arbeta med bedömning för 

lärande inom ämnet och även ett behov av att detta förmedlas till lärare i ämnet.  
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1 Introduktion 

1.1 Idrott och hälsa-ämnet 

Ämnet idrott och hälsa har förändrats mycket under åren. Det har gått från att vara ett ämne 

som präglats av Linggymnastiken till att idag vara ett ämne med ett tydligt hälsofokus och en 

bredare bild av vad fysiska aktiviteter innebär (Annerstedt, Peitersen och Rønholt, 2001, s. 

73ff). Meckbach (2004) påpekar redan 2004 att idrott och hälsa är ett ämne som genomgår en 

förändring. Hon skriver att “under lång tid har själva övandet av kroppsrörelser och den 

kunskap som utövandet i sig ger eleven stått för ämnets kunskapsbildning. Idag finns 

ytterligare en kunskapsdimension i ämnet, nämligen att lära (läsa och tala) om kropp och 

hälsa” (Meckbach, 2004, s. 1). Sedan 2004 när Meckbachs text publicerades har det även 

kommit en helt ny kursplan för ämnet som poängterar att ämnet ska vara ett kunskapsämne 

precis som alla andra ämnen i skolan. I Skolverkets (2016b) kommentarer till ämnesplanen i 

idrott och hälsa framkommer detta speciellt tydligt, där det står att:  

 

Ämnet idrott och hälsa är ett gymnasiegemensamt ämne där eleven ska utveckla färdigheter i 

och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa. 

Dessa färdigheter och kunskaper är grundläggande för att människor ska kunna ta ansvar för 

sin hälsa. (Skolverket, 2016b, s.1) 

 

Och vidare skriver Skolverket:  

 

En fråga som ofta ställs är hur fördelningen ska vara mellan teori och praktik i 

undervisningen. Ämnesplanen utgår från läroplanens kunskapsbegrepp som menar att kunskap 

kommer till uttryck som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Om eleven har kunskap i 

träning, betyder det att eleven har faktakunskaper om träning, förstår till exempel träningens 

betydelse, har färdigheter och är förtrogen med sin träning. När eleven kan träna kan eleven 

visa den kunskapen både ”praktiskt” och ”teoretiskt” – eleven har alltså förmåga att träna. 

(Skolverket, 2016b, s.1) 

 

Läser man Lgy11 och ämnesplanen med tillhörande kurser (Skolverket, 2011) för ämnet 

framkommer en tydlig bild av ett ämne där man ska lära sig saker, och som Meckbach (2004) 

visar påbörjades denna förändring redan med införandet av Lpo94. Eleverna ska dels utveckla 
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sina fysiska förmågor men även deras kunskaper om fysisk aktivitet och förstå vikten därav. 

Dock verkar det vara svårt att införliva detta i ämnet. Meckbach (2004) påpekar att när lärare 

talar om ämnet fokuserar de mest på de fysiska aspekterna av att vara aktiv och de nämner 

nästan ingenting om lärandet, teoretisk kunskap eller reflektion från eleverna. Meckbach 

avslutar sin artikel med att sammanfatta att:  

 

Det framkommer inte hur de[lärare] funderar i banor av pedagogisk undervisning, dvs. att 

eleverna ska lära sig något särskilt utan de flesta menar att det viktigaste är att eleverna är 

fysiskt aktiva på olika sätt under lektionerna. Det gemensamma gällande undervisningen 

verkar vara att ämnet ska vara roligt och stimulera till ett bestående intresse för fysisk 

aktivitet. Lärarna i denna intervjustudie har svårt att formulera sig kring sin undervisning när 

det gäller arbetssätt, metoder och didaktiska frågor, dvs. själva undervisningsprocessen. 

(Meckbach 2004, s. 5) 

 

Larsson och Redelius (2008, s. 392) kommer till liknande slutsatser när de sammanfattar två 

forskningsprojekt i Sverige. Forskarna kommer fram till att projekten visar att aktivering av 

eleverna och att eleverna ska ha kul anses vara målen med undervisningen. De menar också 

på att lärare vet att de ska göra någonting i relation till hälsa och att det ska ske lärande men 

att lärare har svårt att uttrycka vad och hur detta ska gå till i undervisningen. 

 

Den följande problematiken måste ses till bakgrund av bilden av ämnet som framkommer 

ovan. Lärare i idrott och hälsa har ett uppdrag att stödja eleverna i deras lärande samtidigt 

som forskning (Larsson & Redelius, 2008) visar på att lärare anser att målen med 

undervisningen är att aktivera eleverna och att de ska ha kul. Den följande uppsatsen syftar till 

att undersöka en aspekt av bedömning för lärande som kan hjälpa lärare att få ett större fokus 

på just lärandet i undervisningen.     
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1.2 Bedömning för lärande 

1.2.1 Termer och begrepp 

Formativ bedömning och bedömning för lärande är två begrepp som man stöter på ganska 

ofta om man läser om bedömning och om lärande. Dock är det ofta svårt att särskilja dessa 

begrepp från varandra. I vissa fall likställs dessa begrepp med varandra och de är till stor del 

lika varandra - framförallt i och med att de sätter lärandet i fokus. Forskningen som 

presenteras i punkt 1.3 använder båda dessa begrepp. Tolgfors och Öhman (2016), och även 

Leirhaug och Annerstedt (2016) använder sig av “assessment for learning” (bedömning för 

lärande). Medan Wiliam och Leahy (2015), vilka är framstående forskare inom detta fält, 

använder sig av formativ bedömning. Intressant nog bygger både Tolgfors och Öhman (2016) 

och Leirhaug och Annerstedt (2016) på Wiliams forskning och de strategier som Wiliam och 

Leahy (2015) presenterar. Ändå använder de sig av olika begrepp.  

   

Wiliam (2011) diskuterar de olika definitionerna av formativ bedömning och bedömning för 

lärande. Han kommer fram till den här definitionen angående formativ bedömning: 

 

Practice in a classroom is formative to the extent that evidence about student achievement is 

elicited, interpreted, and used by teachers, learners, or their peers, to make decisions about the 

next steps in instruction that are likely to be better, or better founded, than the decisions they 

would have taken in the absence of the evidence that was elicited (Wiliam, 2011, s. 11). 

 

Formativ bedömning sker alltså när undervisningen förändras utifrån de olika 

bedömningsaktiviteter som gjorts för att stödja elevernas lärande. Vidare definierar Wiliam 

(2011) bedömning för lärande på följande sätt: “Assessment for Learning is part of everyday 

practice by students, teachers and peers that seeks, reflects upon and responds to information 

from dialogue, demonstration and observation in ways that enhance ongoing learning”(s. 10). 

Utifrån dessa definitioner verkar det inte finnas några större skillnader mellan formativ 

bedömning och bedömning för lärande. Bedömning för lärande kan därav lika ställas med 

formativ bedömning.  

 

Dock menar Wiliam (2011) att det som skiljer formativ bedömning/summativ bedömning och 

bedömning för lärande/bedömning av lärande är att formativ/summativ kan ses som 
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funktionen som bedömningar får medan bedömning av/för lärande handlar om syftet som 

bedömningar har. Jönsson (2013) påpekar att det inte behöver vara någon skillnad mellan 

bedömning av lärande och bedömning för lärande utan att det är först beroende av hur den 

insamlade informationen används (formativt eller summativt) som man kan särskilja dessa. 

Det betyder att bedömning av lärande/bedömning för lärande kan användas både formativt 

och summativt. Skolverket (2016a) sammanfattar detta genom att påpeka att:  

 

I den formativa processen används bedömning som ett sätt att främja elevens 

kunskapsutveckling, så kallad bedömning för lärande. Summativa omdömen handlar om att 

summera elevens kunskaper i exempelvis ett betyg eller skriftligt omdöme, men behöver inte 

stå i motsatsposition till de formativa, bedömningsformer för lärande. (Skolverket, 2016a) 

 

Följande uppställning illustrerar hur begreppen kan kopplas till varandra och hur de skiljer sig 

från varandra:   

 

 
Figur 1. Sambanden och skillnaderna mellan summativ/formativ bedömning och bedömning 
av/för lärande. 

 

I den här uppsatsen kommer jag att använda mig av bedömning för lärande för att avse de 

strategier och aktiviteter som används i klassrum för att stödja elevers lärande. Bedömning för 

lärande kan även komma att förkortas med BFL.  

  

1.2.2 Nyckelstrategier inom bedömning för lärande 

Bedömning för lärande bygger på att tre aspekter som kan ses styra hur aktiviteter inom 

bedömning för lärande kommer till spels i undervisningen. Dessa är:  

 

- Var de lärande ska i sitt lärande (Vart ska eleven?) 
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- Var de lärande är i sitt lärande (Var befinner sig eleven i förhållande till målet?) 

- Hur de ska nå dit de ska i sitt lärande (Hur ska eleven göra för att komma vidare till 

målet?) (Black & Wiliam, 2009, s. 7 och Jönsson, 2013, s. 16) 

 

Utifrån dessa aspekter och tillhörande frågor planeras och förändras undervisningen för att 

tillgodose de behov hos eleverna som uppkommer. Black och Wiliam (2009) påpekar att 

läraren generellt sett varit ansvariga för att undersöka dessa aspekter dock menar de att man 

även måste se till den enskilda eleven/den enskilda elevens klasskamrater och vilka roller de 

kan spela för lärandet. Utifrån de ovan nämnda aspekterna och de tre involverade aktörerna 

(lärare, elev, kamrat) har fem nyckelstrategier inom bedömning för lärande identifierats.  

 

De fem nyckelstrategierna är:  

1. Klargöra, dela och förstå lärandemål och framgångskriterier 

2. Skapa och leda effektiva diskussioner, uppgifter och aktiviteter som lockar fram 

belägg för lärande 

3. Ge feedback som för lärandet framåt 

4. Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra 

5. Aktivera eleverna som ägare över sitt eget lärande (Wiliam & Leahy, 2015, s. 24f; 

Black & Wiliam, 2009, s. 8) 

 

 

Följande tabell visar sambanden mellan aspekterna av bedömning för lärande, aktörerna och  

nyckelstrategierna: 
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Tabell 1. Nyckelstrategier inom bedömning för lärande. Återfinns i Wiliam och Leahy (2015, s. 25) 
och även Black och Wiliam (2009, s. 8). 
 
 Vart eleven är på väg Var eleven befinner 

sig nu 
Hur eleven ska 
komma dit 

Lärare 1. Klargöra, dela och 
förstå lärandemål 
och 
framgångskriterier 

2. Skapa och leda 
effektiva 
diskussioner, 
uppgifter och 
aktiviteter som 
lockar fram belägg 
för lärande 

3. Ge feedback 
som för lärandet 
framåt 

Kamrat 4. Aktivera eleverna som läranderesurser 
för varandra 

Elev 5. Aktivera eleverna som ägare över sitt 
eget lärande 

 

Fokus i den följande uppsatsen ligger på den första av dessa nyckelstrategier: ”klargöra, dela 

och förstå lärandemål och framgångskriterier”(Wiliam & Leahy, 2015, s. 24f). Om ordet 

“nyckelstrategin” används avses endast denna nyckelstrategi. Om däremot 

“nyckelstrategierna” användas avses alla dessa strategier, och om annat anses anges detta i 

texten.    

 

Wiliam och Leahy (2015) definierar “lärandemål” som “de saker vi vill att eleverna ska lära 

sig”(s. 47), och “framgångskriterierna” är “de kriterier vi använder oss av för att bedöma om 

de lärandeaktiviteter som vi engagerade våra elever i var lyckade”(s. 47f). För att koppla 

dessa till gymnasieskolans läroplan och ämnesplaner innebär lärandemål de förmågor som 

eleverna ska utveckla i och genom undervisningen. Framgångskriterier är de kunskapskrav 

och bedömningskriterier lärare utgår ifrån i sin bedömning. Begreppen ”lärandemål” och 

”framgångskriterier” kommer att användas synonymt med och utbytbart med ”mål/målen” 

och ”kunskapskrav”.  

 



 7 

1.2.3 Nyckelstrategi 1: Klargöra, dela och förstå lärandemål och 
framgångskriterier 

Anders Jönsson skriver i sin bok Lärande bedömning (2013) kort om “att kommunicera mål 

och kriterier”(s. 46). Där poängterar han att elever med största sannolikhet inte kommer att 

förstå de begrepp som står skrivna i kursplanen enbart genom att läsa igenom kursplanen. 

Enligt Jönsson (2013) krävs det erfarenhet och variation för att eleverna ska kunna tillägna sig 

målen och kriterierna för olika betyg i kursplanen. Jönsson (2013) förespråkar framförallt att 

lärare kompletterar kriterierna med konkreta exempel. Jönsson (2013) anser att det avgörande 

för lärande inte ligger i att eleverna får erfarenhet av att ha sett olika exempel av möjliga 

svar/inlämningar/problemlösningar utan att dessa olika exempel visar på variation av kvalitet. 

Exempelvis skulle detta kunna uppnås genom att alla eleverna får göra samma uppgift, och 

därefter får de analysera varandras uppgifter (kamratbedömning) utifrån givna kriterier.  

En mer ingående inblick i hur man kan arbeta med nyckelstrategin ger Wiliam och Leahy 

(2015). Författarna förespråkar tre aspekter som stödjer lärare att förmedla, dela och förstå 

lärandemålen och framgångskriterierna. Dessa är: 1)”Håll kontexten utanför lärandemålet”(s. 

47), 2) “Börja med exempel på arbete och inte matriser för att kommunicera kvalitet”(s. 59), 

3)”´Big ideas´, lärprogressioner och mellanlandningar”(s. 67).  

Håll kontexten utanför lärandemålet 

Den första aspekten som Wiliam och Leahy (2015) beskriver kallas “håll kontexten utanför 

lärandemålet”(s. 47). Författarna argumenterar för att när vi undervisar så vill vi att våra 

elever ska kunna generalisera och använda den kunskapen de får ut av vår undervisning i nya 

situationer. Att erfara samma idé i flera olika kontexter blir därför viktig. Således blir det 

också viktigt att man har lärandemål som hålls utanför kontexten för att man ska kunna 

applicera dessa i olika kontexter. Författarna ger ett exempel med addition från matematiken. 

Om vi ber eleverna addera två tal (ex. 278 + 345) är målet med uppgiften inte att de ska kunna 

räkna ut summan av de här två talen, utan att de ska lära sig hur addition fungerar. På så sätt 

kan man inte ha ett lärandemål som gäller en specifik kontext, att addera 278 och 345, utan 

lärandemålet ska hållas utanför kontexten.  

Vidare ger Wiliam och Leahy (2015) några tips på hur lärare kan arbeta för att hålla kontexten 

utanför lärandemålen. För att få eleverna att kunna tillämpa vad de lär sig i olika kontexter 

och situationer, anser Wiliam och Leahy (2015) att lärare borde utgå ifrån sina lärandemål och 
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framgångskriterier när de planerar undervisningen - istället för att utgå ifrån aktiviteten i sig. 

De poängterar även att det är viktigt att eleverna får applicera kunskap och göra olika 

aktiviteter som strävar mot samma lärandemål - alltså att variera läraktiviteterna för samma 

lärandemål. Detta kräver att man formulerar målen på ett sätt så att de är applicerbara i olika 

situationer. Wiliam och Leahy (2015) klargör skillnaden mellan att variera 

framgångskriterierna och att variera lärandemålen. Lärandemålen ska inte varieras mellan 

olika aktiviteter dock kan framgångskriterierna för aktiviteter och olika elever varieras. De 

rekommenderar också att framgångskriterierna riktar sig mot själva processen snarare än 

slutprodukten och förser eleverna med “de viktigaste sakerna att göra, få med eller fokusera 

på” (Wiliam & Leahy, 2015, s. 55).  

Börja med exempel på arbete och inte matriser för att kommunicera kvalitet 

Precis som Jönsson (2013), anser Wiliam och Leahy (2015) att matriser är bra men att arbeta 

med konkreta elevexempel är mer önskvärt. Wiliam och Leahy (2015) anser att innan 

eleverna börjar med en uppgift bör de få se elevexempel på samma uppgift. De har två 

bakomliggande tankar kring detta. Den första är att elever är bättre på att hitta fel i andras 

texter än i sina egna, och för det andra att elever sannolikt inte kommer att göra samma 

misstag i sina egna texter som de har upptäckt i andras texter. Wiliam och Leahy (2015) 

påpekar att matriser vanligen är till för att utvärdera och sätta betyg till eleverna snarare än att 

använda dem till att förbättra elevernas arbete. De påpekar även att det är viktigt att de 

matriser som används går att applicera i olika situationer. Detta gör det möjligt för eleverna 

att få en större förståelse för vad kvalitet innebär.       

´Big ideas´, lärprogressioner och mellanlandningar 

De två tidigare aspekterna som Wiliam och Leahy (2015) diskuterar är mer riktade till enstaka 

lektioner eller projekt i undervisningen, författarna menar dock att det är viktigt att man 

ibland tar ett steg tillbaka från lektionerna och tänker på “the big ideas”. Författarna ger 

exemplen från skolämnet naturkunskap, där en “big idea” kan vara att eleverna ska förstå att 

“mångfalden av organismer, levande eller utdöda, är ett resultat av evolutionen”(Wiliam & 

Leahy, 2015, s. 69). ”Big ideas” kan på så sätt ses som övergripande mål eller kunskap som 

eleverna borde ha när de är klara med ämnet i skolan. Författarna förespråkar att man planerar 

sin undervisning utifrån dessa “big ideas” och försöker hitta lämpliga vägar för eleverna att ta 

för att nå fram till dessa. Längs vägarna måste det även finnas mellanlandningar där lärare 

stämmer av att eleven är på rätt väg.  
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1.3 Tidigare forskning 

1.3.1 Bedömning för lärande i idrott och hälsa 

Det senaste året har det kommit två artiklar (Tolgfors & Öhman, 2016; Leirhaug & 

Annerstedt, 2016) som handlar om bedömning för lärande i idrott och hälsa-ämnet i den 

svenska och den norska skolan. I båda artiklarna har man utgått ifrån de nyckelstrategier som 

Wiliam och Leahy (2015) identifierar och beskriver. De har i båda fallen undersökt 

bedömning för lärande på gymnasiet men de har använt olika metoder för att få fram sina 

resultat och i sina analyser. Tolgfors och Öhman (2016) har använd sig av ett “teacher 

learning community” vilken består av en grupp med idrott och hälsa-lärare vid en 

gymnasieskola. I denna grupp har de genomfört semistrukturerade fokusgruppintervjuer som 

forskarna har spelat in och transkriberat för att sedan analysera utifrån ett governmentalitets-

perspektiv. Leirhaug och Annerstedt (2016) använde sig av både fokusgruppintervjuer med 

lärarna på flera skolor (i separata grupper) och de gav även ut enkäter till eleverna på skolorna 

där lärarna arbetade.   

 

Tolgfors och Öhman (2016) ville undersöka hur bedömning för lärande ter sig i 

undervisningen i ämnet. Tolgfors och Öhman (2016) skriver att de vill “explore how AfL 

[assessment for learning] guides the student, the teacher and the subject content in certain 

directions”(s. 153). De gör detta genom fokusgruppintervjuer med lärare som de därefter 

analyserat utifrån ett governmentalitets-perspektiv.  

 

De kan i sin undersökning identifiera tre kategorier för bedömning för lärande i 

undervisningen. 1) BFL som styrning genom frihet, 2) BFL som styrning genom kontroll och 

3) BFL som en dialektisk styrning mellan frihet och kontroll. I den första kategorin fungerar 

läraren som en coach i undervisningen och det ställs större krav på att eleverna ska ta ansvar 

för sitt eget lärande. Innehållet i undervisningen är i denna situation flexibel och kan 

förändras beroende på vad eleverna väljer att göra. I den andra kategorin har läraren mer 

kontroll och beskrivs som en som levererar det förbestämda innehållet till eleverna. Eleverna i 

denna situation blir till kunder som gör arbetet för att få bra betyg. I den tredje kategorin tar 

läraren större hänsyn till gruppen som helhet, eleverna fungerar här som resurser för varandra 

och det sker hela tiden förhandling av innehållet i ämnet. Tolgfors och Öhman (2016) menar 

att det är viktigt att vara medveten om att bedömning för lärande kan få olika konsekvenser i 
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själva undervisningen för lärare, elever och innehållet beroende av hur bedömning för lärande 

implementeras i undervisningen.  

 

Leirhaug och Annerstedt (2016) ville undersöka hur bedömning för lärande har 

implementerats i undervisningen efter att en ny läroplan introducerades i Norge där det fanns 

ett större fokus på bedömning för lärande i skolan. Forskarna lät eleverna svara på enkäter och 

lärarna deltog i fokusgruppintervjuer. Därefter analyserades svaren och dessa relaterades till 

varandra utifrån nyckelstrategierna. Endast de delar relevanta för den aktuella nyckelstrategin 

kommer att beskrivas här.  

 

Angående förmedling av lärandemålen, kommer Leirhaug och Annerstedt (2016, s. 622) fram 

till att hälften av studenterna ansåg att deras lärare inte förmedlade lärandemålen till dem. 

Samtidigt verkade alla de intervjuade lärarna ha förståelse för lärandemålen och det som finns 

angivet i den norska läroplanen. Författarna kommenterar dock att:  

  

Most teachers seemed to think that the competence aims were too abstract or vague to 

be useful to provide feedback, and that the students are not able to grasp the expected 

learning outcomes directly from the competence aims”(Leirhaug & Annerstedt, 2016, s. 

623).  

 

De flesta, men inte alla, av lärarna väljer alltså att inte diskutera lärandemålen och annat 

innehåll i kursplanen med eleverna för att de tror att eleverna inte kommer att förstå detta. 

Vidare kommer Leirhaug och Annerstedt (2016) fram till att hälften av eleverna anser att de 

känner till framgångskriterierna samtidigt som 25 procent svarade att de inte alls kände till 

framgångskriterierna. Dessutom verkade alla lärare vara medvetna om att det är viktigt att 

dela med sig av framgångskriterierna till eleverna. Intressant nog visade analysen skillnader 

mellan två av skolorna och resten av skolorna angående förmedlingen av 

framgångskriterierna. Forskarna kommenterar att de försökte hitta skillnader i 

fokusgruppintervjuerna men kunde inte det. Istället drar de slutsatsen att “This indicates that 

there might be differences not revealed in our data regarding how success criteria are framed 

and in fact presented and enacted by the teachers”(Leirhaug & Annerstedt, 2016, s. 623). 

Lärare kan prata och beskriva sina praktiker i intervjuer på ett sätt, men det som händer i 
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klassrummet och det som eleverna tar med sig från lektionen behöver nödvändigtvis inte vara 

detsamma.  

 

Resultaten visar att eleverna kunde känna igen nyckelstrategin angående framgångskriterierna 

men övervägande kände de inte till de andra nyckelstrategierna. Leirhaug och Annerstedt 

(2016) kommenterar sina resultat med följande:  

 

Although most teachers in the study explored new strategies for student assessment – partly 

motivated and pressured by the 2006 reform assessment and documentation requirements – 

those strategies were not clearly embedded in learning theory or applied with an articulated 

focus on improving teaching and learning in PE. Therefore, we conclude that the PE teachers 

did not possess the essential understanding of, or competence in, AfL to successfully integrate 

it into their teaching. (Leirhaug & Annerstedt, 2016, s. 627f) 

 

Enligt Leirhaug och Annerstedt (2016) arbetade lärarna med bedömning för lärande, enligt 

dem själva, på ett eller annat sätt. Dock verkar bedömning för lärande implementeras i 

undervisningen på grund av att det står i dokumenten (top-down påverkan). Lärarna verkade 

inte ha tillräckligt med kunskap och förståelse om bedömning för lärande för att det skulle bli 

en central del av deras undervisning.  

 

Dessa studier har explicit utgått ifrån nyckelstrategierna inom bedömning för lärande. Utöver 

det har även Redelius, Quennerstedt och Öhman (2015) undersökt hur lärare förmedlar målen 

med undervisningen till sina elever. Forskarna följde sex lärare vid tre olika skolor. Lärarna 

intervjuades innan och efter lektionerna och däremellan observerade forskarna lektionerna 

med eleverna. Redelius, Quennerstedt och Öhman (2015) kunde identifiera tre kategorier av 

lärare, och de kunde även koppla dessa kategorier av lärare till olika “movement cultures”.  

 

Den första kategorin består av de lärare som inte hade någon uppfattning om vad eleverna 

skulle lära sig och de förmedlade inte heller lärandemålen med undervisningen till eleverna 

(Redelius, Quennerstedt och Öhman, 2015, s. 646). När de här lärarna fick frågan om vad 

målen med undervisningen är svarade lärarna med att prata om olika aktiverar och att 

eleverna ska ha kul under lektionerna. Forskarna observerade också att dessa lärare försöker 

sätta igång aktiviteterna så snabbt som möjligt och under lektionerna ligger fokus på vad 
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eleverna ska göra (inte vad de ska lära). Eleverna till dessa lärare har svårt att formulera vad 

målen med lektionerna och undervisningen är. Den andra kategorin består av de lärare som är 

väl medvetna om målen men inte förmedlar dessa till sina elever (Redelius, Quennerstedt och 

Öhman, 2015, s. 648). Lärare känner alltså till målen men i och med att detta inte förmedlas 

till eleverna så kan inte eleverna uttrycka vad målen med undervisningen är. Författarna drar 

slutsatsen att dessa lärare inte förmedlar målen på grund av traditioner och vanor inom ämnet 

(Redelius, Quennerstedt och Öhman, 2015). Även om lärarna är väl medvetna om vad 

eleverna ska lära sig i ämnet verkar detta inte får någon betydelse då lärarna inte förmedlar 

målen till eleverna. Den tredje kategorin består av lärare som är medvetna om målen med 

ämnet och dessutom förmedlar dessa till eleverna (Redelius, Quennerstedt och Öhman, 2015, 

s. 650). Dessa lärare kan tydligt förklara vad målen med undervisningen är och deras elever 

kan också förklara målen med undervisningen. 

 

Redelius, Quennerstedt och Öhman (2015, s. 652) kommenterar att de lärare som användes 

sig av aktiviteter som dans eller “fitness training” hade lättare att förklara målen med 

undervisningen än de lärare som hade mer av en bollspelspraktik.  

 

Forskarna har i undersökningen endast intervjuat och observerat sex lärare. Dessa sex lärare 

har de placerat i tre olika kategorier. Först och främst får vi inte veta hur fördelningen av 

lärare ser ut i de olika kategorierna. Är det 2-2-2 eller 4-1-1, eller på något annat sätt? För det 

andra är det tveksamt hur generaliserbara resultaten från studien är. Det framgår inte heller 

om forskarna förväntar att alla andra lärare passar in i dessa tre kategorier eller inte. Redelius, 

Quennerstedt och Öhman (2015, s. 652) kommer fram till intressanta resultat angående 

kopplingarna mellan ”movement culture” och om läraren förmedlar målen eller inte, och hur 

olika det kan se ut mellan olika lärare. Dock är det tveksamt om man kan generalisera 

resultaten och anta att de representerar idrott och hälsa-lärare i hela Sverige.   
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1.4 Syfte 

Syftet är att undersöka hur nyckelstrategin, “att klargöra, dela och förstå lärandemålen och 

framgångskriterierna”, beskrivs i idrottsdidaktisk litteratur1.  

 

1.5 Frågeställningar  

Hur skildras nyckelstrategin i de idrottsdidaktiska böckerna? 

- Nämns nyckelstrategin explicit i texterna? 

- Finns det spår av nyckelstrategin i texterna? 

 

  

                                                
1 Med idrottsdidaktisk litteratur menas böcker skrivna för studenter vid universitet/högskolor eller verksamma 
lärare som stöd för att utveckla deras praktik. Med andra ord läroböcker/handböcker för lärare och blivande 
lärare.  
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2 Metod 
Utifrån syftet att undersöka nyckelstrategin ifråga i de fyra idrottsdidaktiska böckerna 

användes en kvalitativ innehållsanalys (Bryman, 2011; Watt Boolsen, 2007) för att analysera 

det relevanta datamaterialet. Nedan följer en beskrivning av tillvägagångssättet, en diskussion 

av metoden angående validitet och reliabilitet och avslutningsvis förklaras valet av material 

som ligger till grund för analysen.  

 

2.1 Tillvägagångssätt 

Watt Boolsen (2007) skriver att ”Textanalysens grundläggande frågor är: (1) Vem säger (2) 

vad (3) till vem, (4) var, (5) varför, (6) i vilket medium, (7) med vilken avsikt och (8) med 

vilken effekt?” (s.53). För att besvara min egen frågeställning har två huvudfrågor styrt mitt 

läsande. 1) Nämns nyckelstrategin explicit i texten? 2) Finns det spår av nyckelstrategin i 

texten? Följdfrågor till båda dessa har varit: Vad nämns?, på vilket sätt nämns det?, och i 

vilket sammanhang nämnd det?. Undersökningen fokuserar främst på vad (2) som står i dessa 

böcker. Dock har även sammanhanget som de relevanta delarna är skrivet i analyserats, vilket 

fråga 4, 5 och 7 till viss del handlar om. Inledningsvis i resultatet ges även en presentation av 

materialet som används vilket ger svar på fråga 1, 3 och 6.  

 

Tillvägagångssättet för insamlingen av data kan beskrivas som ”analytisk induktion” (Watt 

Boolsen, 2007, s. 26f). Utgångspunkten i insamlingen ligger i att söka efter innehåll relevant 

för nyckelstrategin ifråga, alltså kommer sökandet efter relevant data ske deduktivt. Dock har 

jag ingen förutbestämd teori som jag utgår ifrån att bekräfta eller finna motbevis för, utan data 

som hittas kommer att användas till att dra slutsatser utifrån (induktivt). 

 

Insamlingen av data har styrts av de två ovan nämnda frågorna: Nämns nyckelstrategin 

explicit i texten? Och finns det spår av nyckelstrategin i texten?. För att hitta relevant data har 

följande sökord (kodningsprinciper) används: nyckelstrategi, bedömning för lärande, formativ 

bedömning, mål/-en, syfte, lärandemål, kunskapskrav, framgångskriterier/kriterier, planering 

och bedömning. Följande verb: tydliggöra, förmedla, dela, beskriva, förstå, förklara och 

liknande, i kombination med de ovanstående orden (ex: mål/-en och 

kunskapskrav/framgångskriterier/kriterier) har används för att hitta den data som kan kopplas 
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till nyckelstrategin. Därav har allmänna diskussioner eller påståenden där författarna 

exempelvis har nämnt vilka målen är, att man ska bedöma och liknande inte tagits med i 

analysen. 

 

Efter datainsamlingen genomfördes en tematisk analys utifrån de koder som uppkom 

(Bryman, 2011, s. 528). Dessa teman presenteras i resultatet. All datainsamling har skett 

manuellt.  

 

2.2 Problematik med metoden 

Det finns ett antal problematiska aspekter med att genomföra en kvalitativ innehållsanalys 

som man måste vara medveten om. Bryman (2011 s. 351) lyfter fram det faktum att det finns 

forskare som ifrågasätter om man ska använda begreppen “validitet” och “reliabilitet” i 

relation till kvalitativ forskning. Istället används begreppen tillförlitlighet och äkthet i relation 

till kvalitativa analyser och metoder (Bryman, 2011, s. 351). Tillförlitligheten av resultaten 

stärks av att en utarbetad förklaring av tillvägagångsättet för undersökningen, vilket sker här i 

metoden, och även en fyllig resultatdel. Tillförlitligheten ökar även om andra forskare har 

möjlighet att kunna styrka resultaten, vilket är högst möjligt i den här typen av kvalitativ 

forskning. Äkthet i undersökningen har jag försökt att tillgodose genom att ge en ingående 

bild av det relevanta innehållet i de analyserade böckerna. Uppsatsen som helhet syftar även 

till att skapa en förståelse för det materialet som lärare har att använda sig av för att förbättra 

sin undervisning. Till följd av detta, även att kunna identifiera om det aktuella området berörs 

tillräckligt i dessa böcker eller om det finns behov av ytterligare material som kan stödja 

lärare att arbeta med bedömning för lärande.  

 

Bryman (2011) påpekar även att ett centralt problem med kvalitativ forskning är att den ofta 

är subjektiv i tolkningen av resultat. Detta är även problematiskt i min undersökning då det är 

jag som själv gjort läsningen och analysen utifrån min kunskap och mitt synsätt på ämnet. I 

relation till textanalys hade man även kunnat göra mer kvantitativa analyser genom att 

beräkna frekvensen av ord som förekommer, eller mer av en diskursanalys där man också 

undersöker vilka ord som används i texten. Dock är jag i det här fallet inte intresserad av hur 

många gånger specifika ord nämns eller vilka ord som används, utan vilken kunskap och 

information som texten förmedlar. Dessutom har inte bara om det explicita i texten varit av 
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intresse utan även det implicita. Vilket man inte kan få en uppfattning om då man beräknar 

frekvensen med en kvantitativ textanalys. 

 

2.3 Valet av material 

Idrottsdidaktiska böcker är av intresse då de måste ses som en källa till kunskap som idrott 

och hälsa-lärare kan ha. Självklart finns det ingenting som säger att alla idrott och hälsa-lärare 

har läst dessa böcker eller ens följder det som står i böckerna. Dock är det en av de källor som 

finns för idrott och hälsa-lärare att använda sig av för att utveckla sitt lärarskap. Böckerna är 

också riktade till att läsas av lärarstudenter och kan därav anses vara en källa som kan påverka 

dem i sitt framtida lärarskap. Idrottsdidaktiska böcker kan anses vara en informationskälla 

som formar det lärare gör i sin undervisning.   

 

Böckerna i analysen har jag själv kommit i kontakt med under min egen utbildning på 

ämneslärarprogrammet för gymnasielärare i idrott och hälsa vid Göteborgs Universitet. En 

snabb överblick på kursplaner för motsvarande program vid Linnéuniversietet och GIH i 

Stockholm visar även att dessa lärosäten använder åtminstone Idrottsdidaktiska utmaningar i 

sin undervisning.  

I studien har inte forskningstexter, artiklar och avhandlingar inkluderats. Anledningen till det 

är att den typ av text oftast är begränsade i sitt omfång och endast fokuserar på en liten eller 

enskild aspekt av yrket medan handböckerna ifråga har ett större omfång och problematiserar 

yrket och ämnet mer som en helhet. De idrottsdidaktiska böckerna tillåter även att 

forskaren/författaren utgår ifrån sin egen erfarenhet. Även andra typer av böcker och texter 

som handlar om bedömning, bedömning för lärande/formativ bedömning eller liknande har 

exkluderats. Anledningen till detta är att det inte är av intresse att hitta texter som berättar om 

nyckelstrategin utan de använda böckerna beskriver snarare hur man kan vara en bra lärare 

istället för specifika aspekter som är kopplade till nyckelstrategin. Jag har även valt att 

begränsa mitt urval till svenska böcker då de måste anses vara mest relevanta för den svenska 

skolan och lärarutbildningen.  
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2.4 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer behandlar främst forskning där människor 

medverkar på ett eller annat sätt. Principerna är på så sätt inte relevanta i min undersökning. 

Dock är det värt att poängtera att syftet med min undersökning inte är att kritisera böckerna 

ifråga eller författarna i sig utan att på ett vetenskapligt och systematiskt sätt undersöka vilken 

information som finns eller inte finns i dessa böcker för att identifiera om det finns ett behov 

av mer forskning och ytterligare produktion av liknande material inom detta område.     
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3 Resultat 
Nedan följer en presentation av det analyserade materialet. Därefter presenteras de teman som 

uppkom i den kvalitativa innehållsanalysen utifrån undersökningens frågeställningar.    

3.1 Material 

3.1.1 Idrottsundervisning - Ämnet idrott och hälsas didaktik 

Boken Idrottsundervisning – Ämnet idrott och hälsas didaktik publicerades 2001 och är 

skriven av Claes Annerstedt, Birger Peitersen och Helle Rønholt. I förordet till boken skriver 

de att boken riktar sig till studerande inom idrott och hälsa, idrottspedagogik och 

idrottsvetenskap. Men även att den kan vara av intresse för aktiva lärare som undervisar i 

ämnet. Vidare poängterar de att:  

 

Den [boken] är en praktikorienterad didaktikbok som skall ge lärare och studerande teoretiska 

redskap för att kunna förhålla sig till idrottspedagogiska teorier och till den praktiska 

undervisningen. (Annerstedt, Peitersen och Rønholt, 2001, s. 7).  

 

Boken är uppdelad i tre delar. Den första delen, vilken även tar upp majoriteten av bokens 

sidor, kallas “Didaktik - idrott”. Den här delen problematiserar flera olika aspekter av ämnet: 

dels vad didaktik är och innebär, ämnets historiska utveckling, idrottslärarprofessionen med 

mera. Den andra delen kallas “Metodik - idrott”. Här lyfter man fram metodik som begrepp, 

och även planering, genomförande, utvärdering och bedömning av undervisning. I den tredje 

delen, “Perspektiv i idrottsundervisningen”, har man diskuterat ämnet utifrån olika perspektiv, 

så som lek, socialt lärande, och hälsa.  

 

Viktigt att anmärka är att boken publicerades 2001. Visserligen hade ämnet redan vid den här 

tidpunkten börjat förändrats i och med införandet av Lpo/Lpf94 och det nya namnet på ämnet. 

Dock är det 15 år sedan den publiceras. Sedan dess har en ny läroplan och nya kursplaner för 

ämnet introducerats. 
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3.1.2 Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa 

Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa är skriven av Claes Annerstedt och gavs ut 2007. 

Annerstedt skrev boken då han upplevde att det fanns en avsaknad av didaktiska och 

metodiska böcker kopplade till det specifika ämnet. På baksidan av boken står det att boken i 

första hand vänder sig till “studerande i idrott och hälsa/idrottsvetenskap, men lämpar sig 

minst lika väl för redan utbildade lärare i idrott och hälsa som vill reflektera kring sin egen 

undervisning och därmed utveckla sitt lärarskap”(Annerstedt, 2007). 

 

Vidare påpekar Annerstedt (2007) att han inte haft avsikt att skriva en bok med konkreta 

metoder eller lösningar för hur och vad man ska göra i undervisningen, utan att målet har varit 

att utveckla kunskap om hur lärare själva kan utveckla sitt eget lärarskap. Därav kan vi 

förvänta oss att han påpekar “att” man borde göra saker i undervisningen snarare än “hur” 

man ska göra saker i undervisningen.      

     

Även den här boken publicerades innan Lgr11/Lgy11och de nya kursplanerna för ämnet 

introducerades. Därav kan vissa termer som används verka förlegade men boken borde ändå 

ses som relevant då den mest fokuserar på att utveckla lärarskapet.  

 

3.1.3 Idrottsdidaktiska utmaningar 

Idrottsdidaktiska utmaningar är skriven av forskare och lärare som är verksamma vid 

Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm med Håkan Larsson och Jane Meckbach som 

redaktörer. Den gavs först ut 2007, alltså samma år som Att (lära sig) vara lärare i idrott och 

hälsa, dock har Idrottsdidaktiska utmaningar reviderats och publicerats på nytt år 2012 till 

följd av att den nya läroplanen och kursplanerna för idrott och hälsa-ämnet kom 2011. Jag 

använder mig av en reviderad utgåva av boken i min analys.  

 

Redaktörerna skriver i sitt förord att till följd av ett forskningsprojekt kring idrott och hälsa-

undervisningen hade de fått en bild av ämnet men de kände att det saknades “didaktiska 

implikationer” av denna bild. Utifrån detta behov av didaktiska implikationer växte 

Idrottsdidaktiska utmaningar fram. På baksidan av boken står det att: 
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“Idrottsdidaktiska utmaningar handlar om undervisning i idrott och hälsa ur ett didaktiskt 

perspektiv. De grundläggande didaktiska frågorna är VAD?, HUR? och VARFÖR?” 

(Larsson & Meckbach, 2012 (med författarnas egen formatering)).  
 

Här har man uttryckligen nämnt att man har inkluderat vad, hur och varför, till skillnad mot 

Annerstedt (2007) där man bibehållit ett vidare perspektiv kring att utveckla ett lärarskap. 

Därav skulle man kunna förvänta sig att författarna till kapitlen i viss mån kommenterar hur 

man kan arbeta med att förmedlar lärandemålen och framgångskriterierna till eleverna.  

Boken består av 18 olika kapitel utifrån olika perspektiv på undervisningen i idrott och hälsa-

ämnet. Vissa kapitel har en mer generell ingång till ämnet medan andra utgår från olika typer 

av aktiviteter/ämnesområden. 

 

3.1.4 Idrott och hälsa – i går, i dag, i morgon 

Idrott och hälsa – i går, i dag, i morgon är skriven av Håkan Larsson (även medredaktör till 

Idrottsdidaktiska utmaningar) och publicerades 2016. Boken har utgått ifrån läroplanerna för 

Lgr11 och Lgy11. Larsson (2016) skriver att boken är riktad till lärare och lärarutbildare inom 

ämnet, och även lärarstudenter. Han skriver även att han har haft två syften med boken. Det 

första är att ”sammanfatta och syntetisera”(Larsson, 2016, s. 19) forskning och kunskap inom 

ämnet. Det andra syftet är att problematisera frågor som rör ”nuläget”(s. 19) i ämnet – 

exempelvis syftet med ämnet och vad eleverna ska lära sig i ämnet.  

 

Boken är uppdelad i 12 kapitel. De inledande kapitlen berör nuläget, forskningsläget och vad 

som lett fram till dagens nuläge. Därefter diskuteras ämnet som ett kunskapsämne, följt av ett 

kapitel om rörelseförmåga och därefter ett kapitel om hälsa. Kapitel 8 ger mer konkreta 

förslag, understödda av forskning, till hur man borde arbeta i undervisningen enligt Larsson. 

Kapitel 9 handlar om bedömning och de tre avslutande kapitlen handlar respektive om 

normkritik, lärarutbildningen och ämnets framtid.  

 

Då boken publicerades under hösten 2016 (21/11-16) har inte en lika ingående analys som av 

de tre ovanstående böckerna varit möjlig att genomföra. Men samtidigt innehåller den aktuell 

forskning kring ämnet och den bidrar även med ytterligare ett perspektiv på ämnet.   
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3.2 Analys 

3.2.1 Nyckelstrategin i texterna 

En av frågeställningarna handlar om nyckelstrategin konkret diskuteras i texten. Analysen 

visar att ingen av de fyra texterna explicit nämner nyckelstrategin. Nedan följer en 

presentation av de teman som identifierats och som ändå kan kopplas till nyckelstrategin utan 

att den konkret nämns i texten.  

 

3.2.2 Spår av nyckelstrategin i texterna 

Tema 1: Otydliga mål i ämnet 

I alla fyra böckerna nämns det att forskning visar på att målen med ämnet är oklara. Redelius 

(2012) skriver i kapitlet om bedömning och betygssättning i Larsson och Meckbach (2012) 

att:   

 

vilka kunskaper som är viktiga, alltså vad som är betydelsefullt att lära sig, har dock både 

lärare och elever svårt att redogöra för (s. 217).  

 

Vidare skriver Annerstedt, Peitersen och Rønholt (2001) att:  

 

Undersökningen visade att det inte tycks existera någon konsensus i denna fråga. Det verkade 

tvärtom råda relativt stora skillnader i synsätt och ett fåtal personer i undersökningsgruppen 

verkade ha svårt att över huvud taget ange vad idrottsämnet går ut på (s. 132).   

 

Annerstedt (2007) skriver även att:  

 

Flera forskare har funnit att det inte råder konsensus bland idrottslärare kring målen med 

idrottsundervisningen (s. 28) 

 

Det verkar alltså vara svårt för både elever och lärare att formulera vad målen med 

undervisningen i ämnet är. Dessutom verkar lärare tolka målen på olika sätt. 
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Tema 2: Lärares förståelse av mål och kunskapskrav 

Till bakgrund att det finns en otydlighet kring målen poängteras det starkt i böckerna att det är 

viktigt för lärare att ha en förståelse för målen och kunskapskraven. I Idrottsdidaktiska 

utmaningar (2012) står exempelvis följande:  

 

En viktig förutsättning för lärarprofessionen är därför den enskilda lärarens förmåga att 

reflektera över sin egen praxis i relation till ämnesfrågor, lärandeprocesser, styrdokument, 

skolpolitiska frågeställningar och ämnets eller yrkets roll ur ett samhällsperspektiv (Meckbach 

& Lundvall, 2012, s. 23). 

 

En av de stora didaktiska utmaningar för lärare är att konkretisera samt formulera mål och 

bedömningskriterier för hur de centrala styrdokumenten ska tillämpas lokalt (Nyberg & 

Sterner, 2012, s. 93). 

 

Och om lärarna inte har diskuterat den frågan [hur betygssättningen ska gå till] tillräckligt så 

att de kan formulera detta i ord, hur ska de då kunna bedöma elevers lärande? (Redelius, 2012, 

s. 225) 

 

Om lärare i idrott och hälsa har svårt att i ord formulera vilka kunskaper eleverna ska tillägna 

sig, innebär det sannolikt att ämnets kunskapskrav inte självklart utgör den naturliga 

referenspunkten vid bedömningen av eleverna. (Redelius, 2012, s. 217)  

 

I Idrottsdidaktiska utmaningar (2012)  ses detta som centrala frågor för lärare att arbeta med i 

sitt yrke. Annerstedt, Peitersen och Rønholt (2001) skriver: 

  

Undervisningskompetens handlar om att veta varför och hur man bör undervisa om ämnets 

innehåll. (s. 262) 

 

I litteratur som behandlar lektionsplanering anges ofta att man bör sätta upp tydliga mål för 

vad eleverna ska lära sig under lektionen ifråga.(s. 266) 

 

Målen och kriterierna för betygssättning måste vara precisa, klart definierade och relaterade 

till varandra. (s. 293) 
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Det hindrar emellertid inte - utan tvärtom - att lärare sinsemellan diskuterar principer för 

betygssättning och blir överens om grundläggande kriterier för hur betyg skall sättas. (s. 301).  

 

Även i Att (lära sig) vara lärare i Idrott och Hälsa (2007) påpekas vikten av att lärare har en 

förståelse för målen och kunskapskraven.  

 

Varje lärare bör således noga tänka igenom undervisningens syfte, innehåll och arbetssätt så 

att det finns en klar linje i det som sker. (Annerstedt, 2007, s. 15) 

 

Du får en röd tråd i verksamheten om du noggrant har tänkt igenom dina syften med lektionen 

och om du kontinuerligt arbetar mot dessa mål, både i planering och i undervisning. 

(Annerstedt, 2007, s. 104)  

 

Det är viktigt att först tänka igenom vad man hoppas uppnå med lektionen, dvs vilka syften 

och mål man har. (Annerstedt, 2007, s. 105) 

 

Återkommande påpekas att det är viktigt att lärare är införstådda med målen för 

undervisningen och att de vet vilka kunskapskraven och kriterierna är för att kunna betygsätta 

elevernas kunskaper och förmågor. Även Larsson (2016) poängterar vikten av att lärare har en 

förståelse för målen:  

  

Ett målstyrt system förutsätter att lärare bildar sig en uppfattning om vad undervisningen 

syftar till – vad eleverna ska lära sig av den – och med utgångspunkt i detta planerar, 

genomför och utvärderar undervisning (s. 189).  

 

Vidare skriver han:  

  

Information om vad undervisningen syftar till erbjuds i nationella kursplaner under rubriken 

syfte, central innehåll och kunskapskrav, men förutsätter att lärare förkovrar sig ytterligare, 

inte minst för att kunna konkretisera kunskapsuppdragets allmänna mål till specifika lärobjekt 

som kan ligga till grund för planering, genomförande och utvärdering av enskilda lektioner 

och lektionsserier. (Larsson, 2016, s. 189).  
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Tema 3: Förmedling av målen och kunskapskraven 

Vid ett par tillfällen i böckerna påpekas att lärare ska förmedla målen och kunskapskraven till 

eleverna.  

 

[Goda lärare] har en uttalad idé om vad de avser att uppnå och hur de skall gå tillväga för att 

uppnå målen. (Annerstedt, Peitersen och Rønholt, 2001, s. 197; Annerstedt, 2007, s. 70) 

 

Vid starten på ett läsår skall eleverna informeras om det ämne de kommer att möta. Det bör 

leda till att elevernas förväntningar under läsåret mera blir i paritet med det innehåll och den 

målsättning som kommer att förmedlas, vilket i sin tur är en förutsättning för att goda 

arbetsförhållanden och optimal inlärning. (Annerstedt, Peitersen och Rønholt, 2001, s. 269; 

Annerstedt, 2007, s. 102).  

 

Följande saker bör man bl.a. informera om vid läsårsstarten: 

• Avsikten med ämnet - målsättningen 

…  

• Kriterier för betygssättning (Annerstedt, Peitersen och Rønholt, 2001, s. 269; 

Annerstedt, 2007, s. 102)  

 

Vidare påpekar Annerstedt, Peitersen och Rønholt (2001) och Annerstedt (2007) vikten av att 

informera eleverna om kunskapskraven och hur betyg sätts för att eleverna ska kunna 

genomföra självvärderingar.  

 

[Angående självvärdering] Det är då viktigt att principerna för hur betyg sätts i idrott och 

hälsa har gåtts igenom och vad som krävs för de olika betygsnivåerna. (Annerstedt, Peitersen 

och Rønholt, 2001, s. 300; Annerstedt, 2007, s. 205)  

 

En förutsättning för att elevernas självvärdering skall bli så grundlig och reflekterande som 

möjligt är att läraren tydligt informerar om vad som krävs och vilka förväntningar som finns. 

Eleverna får också en bild av vad de bör arbeta vidare med och läraren får ytterligare ett 

bedömningsinstrument som kan bidra till att skaffa sig en så heltäckande bild som möjligt av 

elevernas prestationer. (Annerstedt, Peitersen och Rønholt, 2001, s. 300; Annerstedt, 2007, s. 

205)  
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Det framkommer även att författarna anser att föräldrar och annan personal på skolan bör 

informeras om ämnet. Redelius (2012) påpekar följande:  

 

Om ämnets eget innehåll inte skrivs fram tydligt, hur ska då elever och föräldrar, alltså de 

tänkta läsarna av kursplanerna, veta vad som är viktigt och central att lära sig? (Redelius, 

2012, s. 225).  

 

Annerstedt, Peitersen och Rønholt (2001) och Annerstedt (2007) anser också att det är viktigt 

att informera föräldrar, och även annan relevant personal om ämnet.  

  

Lärare verksamma inom ämnet idrott och hälsa bör rimligen vara betjänta av att människor i 

det omgivande samhället har en så korrekt bild som möjligt av idrottsämnet, då en felaktig 

bild avsevärt kan försvåra ämnesutvecklingen. Mot denna bakgrund finns det ett stort behov 

av att visa upp och informera om olika aspekter av ämnet. Denna information bör bl.a. rikta 

sig direkt till elevernas föräldrar, allmänhet samt tjänstemän och politiker inom utbildnings- 

och idrottssektorn. (Annerstedt, Peitersen och Rønholt, 2001, s. 262) 

 

Vidare bör man informera [föräldrar] om ämnets målsättning, innehåll och uppläggning och 

föra diskussioner om gammaldags gymnastik kontra nutida idrott och hälsa, om lärarstyrd 

undervisning kontra problemlösning etc. (Annerstedt, Peitersen och Rønholt, 2001, s. 262).  

 

Det är också en fördel om skolledning, kollegor och föräldrar informeras om 

idrottsundervisningen vid skolan. Det kan exempelvis ske genom att den lokala arbetsplanen 

delas ut eller genom att ett info-blad skickas hem med eleverna och även delas ut till övriga 

lärare som undervisar i klassen.  (Annerstedt, Peitersen och Rønholt, 2001, s. 270; Annerstedt, 

2007, s. 102).  

 

Angående förmedlingen av målen och kunskapskraven konstaterar Larsson (2016) att:  

 

Därtill är det alltjämt relativt ovanligt att lärare kommunicerar de mål som undervisningen 

utgår ifrån, eller på vilket sätt aktiviteterna på en viss lektion relaterar till ett visst mål (eller 

innehåll). (s. 192) 

 

Han påpekar även att: 
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Om en lärare, eller ett lärarlag, beslutar sig för att ägna en serie lektioner åt exempelvis 

bollspel, bör detta val knytas till uttryckliga formuleringar kring hur valet av 

undervisningsaktivitet går att koppla till mål och innehåll. Detta bör kommuniceras med 

eleverna, liksom hur lärarna, med utgångspunkt i kunskapskriterierna kommer att ge 

kontinuerlig återkoppling på elevernas kunskapsutveckling. (Larsson, 2016, s. 193) 

 

Tema 4: Elevers förståelse för målen och kunskapskraven 

I Larsson och Meckbach (2012) diskuteras skolans rörelseuppdrag där kommenterar Larsson 

(2012) att:  

 

Därför är det viktigt att, både i tal och i handling, tydliggöra för eleverna vad det är i 

aktiviteten som de ska arbeta med och lära sig. (Larsson, 2012, s. 41).  

 

I kapitlet om hälsa i samma bok lyfter författaren fram begreppet KASAM (känsla av 

sammanhang) och påpekar att för att eleverna ska uppleva att undervisningen är begriplig (en 

av tre aspekter inom KASAM) är det viktigt att eleverna förstår vad undervisningen går ut på.  

 

Det handlar om att lärarna exempelvis ger uttryck för vad undervisningen och de moment den 

innehåller förväntas gå ut på och hur de struktureras och görs begripliga. (Thedin Jakobsson, 

2012, s. 189).    

 

I undervisningen kan detta innebära att jag som lärare lägger mig i vinn om att förklara - i ord 

och handling - vad som ska hända, hur aktiviteterna ska gå till och varför de ska göras på det 

sättet. (Thedin Jakobsson, 2012, s. 189).  

 

Detta syftar till att försöka få eleverna att förstå vad undervisningen går ut på för att de ska 

kunna uppleva den som meningsfull.   
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Tema 5: Bedömning för lärande 

Bedömning för lärande som begrepp förekommer ett par gånger i dessa texter. I Annerstedt 

(2007) nämns formativ bedömning i samband med ett avsnitt om bedömning. Annerstedt 

(2007) skriver:  

 

Bedömning bör betraktas som en del i en undervisande-bedömande-utvärderande process, som 

i alla faser ger tillbaks information både till läraren och eleven för vidare undervisande syften 

(formativ bedömning), för att starta nya avstamp i den undervisande-lärande kontexten och för 

kursplanearbetet och utvärderingen av undervisningen (summativ bedömning). (s. 190)  

 

Annerstedt (2007) visar på de olika funktionerna och syften som bedömning kan ha i 

undervisningen. I Idrottsdidaktiska utmaningar (2012) beskrivs bedömning för lärande på 

följande sätt: 

 

För att underlätta för elevers lärande är det viktigt att de också bedöms på sin väg mot målet. 

En sådan bedömning kallas formativ och syftet med den typen av bedömning är att hjälpa 

elever i deras lärande. För att göra formativa bedömningar bör man som lärare ha klart för sig: 

  

● Vilket är målet, alltså vad ska eleverna lära sig?  

● Var befinner sig eleverna i förhållande till målet?  

● Hur ska de gå till väga för att komma vidare och nå målet? (Redelius, 2012, s. 231) 

 

Larsson nämner bedömning för lärande i samband med att han sammanfattar forskningsfältet 

och påpekar att bedömning för lärande är vanligt inom den ”praktiknära forskning” (Larsson, 

2016, s. 87). Larsson (2016) skriver att:  

 

Därtill betonar Tolgfors betydelsen av att i större utsträckning bjuda in eleverna till samtal om 

vad undervisningen ska leda till. Bedömning för lärande (BFL) kan vara ett verktyg för att 

främja elevernas lärande och ett hjälpmedel vid betygssättning. Bedömning för respektive av 

lärande utesluter inte varandra, utan betecknar snarare olika steg i bedömningspraktiken. 

(Larsson, 2016, s. 87) [jmf Tolgfors och Öhman (2016) i punkt 1.3.2] 

 

Böckerna ger ingen mer information kring hur lärare faktiskt kan arbeta med bedömning för 

lärande i sin undervisning. 
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Tema 6: Brist på referenser 

Det finns i vissa fall en brist på referenser i dessa böcker. Visserligen kan vi förvänta oss att 

den här typen av böcker inte ska vara fyllda av referenser då de även bygger på forskarnas 

egna erfarenheter av att undervisa i och forska kring ämnet. Dock kan bristen på referenser 

även bli problematisk. Dels för att argumenten kanske inte får lika stor genomslagskraft, och 

dels för att det inte ger läsare någon hänvisning till vad de kan läsa för att lära sig mer om ett 

område. Det följande visar två situationer i böckerna där det saknades referenser. 

 

Annerstedt, Peitersen och Rønholt (2001, s. 269f) och Annerstedt (2007, s.102) skriver om 

vad som är viktigt att tänka på när man planerar sin undervisning. De poängterar i samband 

med detta att det är viktigt att informera eleverna om avsikten med ämnet och kunskapskraven 

i ämnet (se citat i tema 4: förmedling av målen och kunskapskraven). I samband med detta 

finns inga källor i texten. Varför bör man informera om målsättningen och kriterierna med 

ämnet vid starten av läsåret? Räcker det att bara informera om detta vid läsårsstarten?   

 

Vidare finns det inte heller några referenser i samband med att Redelius (2012, s.231) nämner 

formativ bedömning i Idrottsdidaktiska utmaningar. I och med att man endast ger detta ett 

litet utrymme i texten, hade det varit önskvärt att faktiskt visa på vikten av det genom att 

stödja det i forskningen. Här hade det även varit önskvärt med en referens så att lärare hade 

kunnat gå vidare med lära sig mer om formativ bedömning och bedömning för lärande. 

 

Tema 7: Kontexten 

När man presenterar utdragen ur texterna och endast observerar dessa meningar, verkar det 

finnas relativt övertygande bevis för att lärare borde arbeta med att förmedla tydliga mål och 

kunskapskrav till eleverna. Problemet när man plockar ut de relevanta meningarna på det här 

sättet är att man tappar kontexten som de är skrivna i. I fyra böcker på sammanlagt över 1200 

sidor har endast ett fåtal meningar/korta avsnitt i vardera bok kunnat identifierats som 

relevanta. Det är en väldigt liten del av dessa böcker. Dessutom har de också varit inskrivna i 

ett sammanhang i texten där även andra viktiga aspekter lyfts fram. Det finns inga specifika 

avsnitt i böckerna som handlar om att förmedla och klargöra målen och kunskapskraven för 

eleverna, utan när ämnen som planering av undervisningen eller bedömning tas upp i boken 

kommer korta kommentarer om att man ska informera eleverna om målen. Om man inte 
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aktivt letar efter de här meningarna är det stor risk för att läsare kommer att förbise den här 

informationen i texterna.  

 

För att återigen ta exemplet med vad lärare bör informera elever om vid läsårsstarten står det i 

Annerstedt, Peitersen och Rønholt (2001) och Annerstedt (2007) att:  

 

Följande saker bör man bl a informera om vid läsårsstarten:  

● Avsikten med ämnet - målsättningen.  

● Ämnets innehållsliga kärna - grundläggande kunskaper - kursplanen - läroboken.   

● Årsplaneringen och den närmaste periodplaneringen, där utgångspunkten bör vara 

○ grundkunskaperna 

○ eventuella aktiviteter som kan väljas av eleverna 

○ arbetssättet 

● Friluftsdagarnas innehåll och utplacering.  

● Anläggningar och lokaler som kommer att användas.  

● Personlig utrustning och märkning av densamma.  

● Regler för undervisningens bedrivande.  

● Kriterier för betygssättning.  

● Elevernas indelning vid närvarokontroll och eventuell övrig gruppindelning. 

(Annerstedt, Peitersen och Rønholt, 2001, s. 270; Annerstedt, 2007, s. 102) 

     

På det här sättet blir det som är relevant för den här undersökningen endast en sak av flera 

som poängteras i texten.  

 

3.3 Sammanfattning av resultat 

Nyckelstrategin att “Klargöra, dela och förstå lärandemål och framgångskriterier” (Wiliam & 

Leahy, 2015, s. 24f) nämns aldrig explicit i någon av texterna. Dock finns det spår av 

nyckelstrategin i texten som innebär att man som lärare ska klargöra, dela och förstå 

lärandemålen och framgångskriterierna. I analysen framkommer att det är viktigt att lärarna är 

väl införstådda med målen och kunskapskraven, lärare ska även förmedla detta till eleverna, 

föräldrar och eventuellt annan personal på skolan och även till viss del se till att eleverna har 

en förståelse för detta. Formativ bedömning/bedömning för lärande nämns kort i tre av 

texterna.  
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4 Diskussion 
Syftet med undersökningen har varit att undersöka hur nyckelstrategin, att klargöra, dela och 

förstå lärandemål och framgångskriterier, beskrivs i idrottsdidaktisk litteratur. Den första 

frågeställningen handlade om nyckelstrategin i sig faktiskt nämns i någon av texterna. 

Analysen visar att den inte finns med i någon av texterna. Den andra frågeställningen 

handlade om det fanns spår av nyckelstrategin på andra sätt i texten. Det visade sig att det 

finns spår av nyckelstrategin i alla texterna.   

 

4.1 Resultatdiskussion 

I alla fyra böckerna förs ganska omfattande diskussioner om målen med idrott och hälsa-

ämnet. Dels att många lärare inte vet vad målen är, dels angående vad målen är och att lärare 

måste vara väl införstådda med dessa. Författarna trycker starkt på vikten av att lärare i ämnet 

har tydliga mål med sin undervisning. De påpekar även att lärare borde förmedla målen med 

undervisningen till både elever och föräldrar, exempelvis i början av terminen/årskursen. 

Dock sker det ingen vidare problematisering av att förmedla målen utan det anses nästan var 

något uppenbart som lärare borde göra och redan gör. Larsson (2016) för en mer omfattande 

diskussion av målen än de äldre böckerna samtidigt som han konstaterar att lärare vanligen 

inte arbetar med att förmedla målen till eleverna. Intressant nog refererar han till Redelius, 

Öhman, och Quennerstedt (2015) som stöd för den här slutsatsen. I avsnittet om tidigare 

forskning kring bedömning för lärande i ämnet diskuterades samma artikel. Då påpekades det 

att generaliserbarheten med den undersökningen var tveksam då endast sex lärare från tre 

olika skolor deltagit i studien. Det återges inte heller i den artikeln hur fördelningen av lärarna 

ser ut mellan de kategorier som forskarna identifierar. Utifrån den artikeln är det tveksamt om 

Larssons (2016) slutsats är möjlig att dra. Dock hade det varit intressant med vidare forskning 

kring hur vanligt det är att lärare förmedlar målen och kunskapskraven till eleverna.  

Det är problematiskt att mycket av det som skrivits ofta är skrivet i ett sammanhang där det 

nämns flertalet andra saker som också är viktiga. Därav finns det risk att just det här faller i 

skymundan i läsningen. På så sätt är förmedlingen av lärandemålen inget som det läggs 

särskilt stort fokus vid i böckerna utan det nämns innan författarna går vidare till andra 

aspekter som också måste diskuteras eller ”täckas av” i böckerna.     
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Analysen visade även en stor avsaknad av information kring bedömning för lärande i 

böckerna. I Idrottsdidaktiska utmaningar (2012) nämns bedömning för lärande (eller 

“formativ bedömning” som Redelius använder sig av) och det ges även en kort förklaring till 

vad BFL står för. Texten kring bedömning för lärande är i det kortaste laget och anger endast 

att bedömning för lärande syftar till att sätta elevernas lärande i fokus, och att man som lärare 

måste ha koll på var eleven är på väg, var den är i förhållande till målet och hur den ska nå 

målen. Med endast den informationen kan man förstå svårigheterna med att implementera 

bedömning för lärande i ämnet och även att en eventuell implementering kan ske på många 

olika sätt. Även i Att (lära sig) vara lärare i Idrott och hälsa och i Idrott och Hälsa nämns 

bedömning för lärande/formativ bedömning. I och med att det inte förekommer särskilt 

mycket information kring bedömning för lärande, förekommer inte heller nyckelstrategierna 

som Wiliam och Leahy (2015) beskriver.  

Leirhaug och Annerstedt (2016) påpekar att det fanns skillnader angående förmedlingen av 

framgångskriterierna i elevenkäterna mellan olika skolor även fast lärarna inte uttryckte några 

substantiella skillnader i fokusgruppintervjuerna. Därav drar de slutsatsen att det som lärare 

gör i klassrummen får olika utspel eller konsekvenser även fast de kanske har samma kunskap 

om och förståelse för bedömning för lärande. Detta antyder att det inte räcker med att påpeka 

ATT man ska förmedla lärandemålen och framgångskriterierna utan även att HUR man gör 

detta spelar roll. Tolgfors och Öhman (2016) kommer också fram till att bedömning för 

lärande kan realiseras på väldigt olika sätt i ämnet (styrning genom kontroll, frihet eller en 

dialektik mellan dessa). Därav blir det ännu viktigare med metoddiskussioner angående hur 

man ska förmedla dessa saker. Något som inte återfinns i de analyserade böckerna. 

Jag stötte på begreppen det intentionella lärandeobjektet (det man avser att lära ut), det 

iscensatta lärandeobjektet (det som sker i undervisningen) och det erfarna lärandeobjektet(det 

eleverna lär sig/tar med sig från undervisningen), i Mona Holmqvists bok Lärande i Skolan: 

learning study som skolutvecklingsmodell (2006). Dessa begrepp hjälper till att diskutera 

undervisningen och vad som händer i undervisningen då elever inte alltid tar med sig det som 

lärare avser från undervisningen. Implikationerna av detta är att vi måste vara medvetna om 

konsekvenserna av att de vi gör i klassrummet. Vilket i längden ställer krav på att 

diskussioner om metoderna vi som lärare använder oss av i undervisningen. Kan vi förvänta 

oss att eleverna tar med sig samma förståelse för lärandemålen och framgångskriterierna om 

läraren endast läser upp de från kursplanen för eleverna, gentemot om eleverna i små grupper 
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hade fått diskutera olika exempeluppgifter för olika mål och kunskapskrav? Bedömning för 

lärande kan få olika konsekvenser i olika klassrum beroende på vad och hur läraren väljer att 

arbeta med det. Därav finns det en poäng i att vidare undersöka konsekvenserna av olika sätt 

att arbeta med bedömning för lärande.   

Det finns kunskap om bedömning för lärande. Forskare har kommit till ett läge där man 

skriver handböcker i hur man ska arbeta med det här (ex. Handbok i formativ bedömning av 

Wiliam och Leahy, 2015). Det är inte ett outforskat ämne som ingen känner till. Men ändå 

verkar det ha varit svårt att få in bedömning för lärande i idrott och hälsa-ämnet.  

En av anledningarna till att det antagligen inte finns så mycket forskning kring bedömning för 

lärande i ämnet ligger möjligen i ämnets historia och dess traditioner. Det är först med Lpo94 

och dagens läroplan som lärandet i ämnet satts i fokus. Även fast det finns uttalade 

lärandemål med undervisningen anser lärare fortfarande att målen med ämnet är att aktivera 

eleverna och att eleverna ska ha kul på lektionerna (Larsson & Redelius, 2008). Därav har det 

kanske inte funnits några krav på att det ska finnas litteratur som kan stödja lärare med 

aspekter så som bedömning för lärande. Men i och med den här pågående förändringen av 

ämnet kommer förhoppningsvis mer litteratur kring hur vi kan arbeta med bedömning för 

lärande i idrott och hälsa.  

Analysen visade att det fanns stora likheter mellan de två böcker som Annerstedt varit med 

och skrivit (Idrottsundervisning (2001) och Att (lära sig) vara lärare i Idrott och hälsa 

(2007)). Tyvärr, verkar det som att Annerstedt har återanvänt mycket av samma material som 

han skrev till Idrottsundervisning även i Att lära sig vara lärare i idrott och hälsa. Vissa citat i 

texten har haft två efterföljande källhänvisningar, detta är för att det ordagrant står samma sak 

i båda böckerna. Annerstedt (2007) har kompletterat detta med lite ny information men inte 

särskilt mycket. På så sätt är det mycket information som bara återupprepas i Att (lära sig) 

vara lärare i Idrott och hälsa och den tillför inte särskilt mycket information.    

 

4.2 Metoddiskussion 

I och med att insamlandet av data har skett manuellt är det möjligt att citat i texten som är 

relevanta för undersökningen har förbisetts. Genom att använda kodningsprinciper/sökord och 

upprepade insamlingar av data har risken för att missa relevanta delar minskat. Det har även 
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varit problematiskt att kategorisera vissa av de data som insamlats. Det har ofta varit tydligt 

att de är relevanta men de har varit möjligt att koda data på olika sätt. Exempelvis kan mycket 

av det som har kategoriserats under tema 3 angående förmedlingen av målen och 

kunskapskraven i vissa fall även kategoriseras som elevers förståelse och lärares förståelse. 

Då det är möjligt att författarna avser att öka elevernas förståelse med att förmedla målen till 

dem. Dock är detta inte uttryckligt nedskrivet om det exempelvis är elevers förståelse som är 

målet med förmedlingen. Kodningen och de teman som uppkom har framförallt kodats utifrån 

det som uttryckligen står i texten 

 

För att tydliggöra tillvägagångssättet och för att därmed öka vetenskapligheten i uppsatsen, 

användes ett antal sökord eller kodningsprinciper för att samla in relevant data i texterna. 

Dock försvårade detta möjligheterna att inkludera aspekter som inte explicit står i texten. 

Exempelvis kan man inte identifiera tema 6 och tema 7 endast genom kodningsprinciperna, 

utan de ställer krav på att även sammanhanget som texten är skriven i analyseras. Watt 

Boolsens (2007) frågor angående vad en kvalitativ innehållsanalys ska besvara möjliggör att 

man även inkluderar aspekter så som kontexten och bristen på referenser i analysen. Men det 

är möjligt att andra forskare inte hade kommit fram till dessa två teman utifrån Watt Boolsens 

frågor och de kodningsprinciper som beskrivs i metoden.   

 

4.3 Framtida forskning  

Det finns ett stort behov av mer forskning kring bedömning för lärande i ämnet idrott och 

hälsa och även de fem nyckelstrategierna. Det finns också ett behov av att undersöka 

konsekvenserna av olika arbetssätt genom exempelvis mer experimentella studier med 

kontrollgrupper. Det hade även varit intressant med kvantitativa undersökningar angående hur 

vanligt det är att lärare förmedlar målen och framgångskriterierna till eleverna. Det finns även 

ett behov av att uppdatera den idrottsdidaktisk litteratur som finns med nya tekniker och 

metoder för hur man kan arbeta med att förmedla, klargöra och dela målen och 

framgångskriterierna till elever. Det skulle även vara önskvärt med en mer omfattande 

diskussion om vikten av att förmedla målen och framgångskriterierna – både i den här typen 

av text men även bland idrott och hälsa-lärare.  
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4.4 Slutsats 

Syftet med studien har varit att undersöka hur nyckelstrategin ”Klargöra, dela och förstå 

lärandemål och framgångskriterier” (Wiliam & Leahy, 2015, s. 24f) beskrivs i idrottsdidaktisk 

litteratur. Analysen av fyra idrottsdidaktiska böcker visar att nyckelstrategin aldrig nämns 

konkret men att det ändå finns spår av den i texterna. Dock är det tveksamt huruvida läsare av 

böckerna kommer att lägga märke till den här informationen och kunskapen då den inte har en 

framträdande roll och ofta faller i skymundan i texten. Det finns ett stort behov av vidare 

forskning angående bedömning för lärande och även nyckelstrategin ifråga. Dessutom måste 

även aktiva lärare få ta del av relevant information.  
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Bilaga 1: Litteratursökning 

Syftet är att undersöka hur nyckelstrategin (“att klargöra, dela och förstå lärandemålen och 

framgångskriterierna”) beskrivs i idrottsdidaktiskt litteratur.  

Frågeställningar:  

Hur skildras nyckelstrategin i de idrottsdidaktiska böckerna? 

- Nämns nyckelstrategin explicit i texterna? 

- Finns det spår av nyckelstrategin i texterna? 

 

Följande flödesschema visar hur litteraturen som presenteras i inledningen har hittats.  
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Sökord:	"Assessment	for	learning"	
AND	"Physical	Education"		
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Träffar:	8	
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