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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka och analysera de examinerande uppgifterna i bollspel och 

friluftsliv på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm samt dess relation till skolans 

styrdokument i idrott och hälsa och dess relevans för lärarrollen.  

1. Vad ska studenterna kunna enligt examinationsuppgifterna? 

2. Hur bedömer lärarutbildarna examinationsuppgifterna? 

3. Hur upplever studenterna examinationsuppgifterna samt dess bedömning? 

Metod 

I studien har två metoder för datainsamling tillämpats. En del består av kvalitativa, 

halvstrukturerade intervjuer med idrottslärarstudenter och lärarutbildare på Gymnastik- och 

idrottshögskolan i Stockholm. Den andra delen är en textanalys av utvalda moment-PM och 

delmoment-PM från kursen Idrott Didaktisk Inriktning 3 som gick våren 2016. Alla intervjuer 

spelades in och transkriberades. Det teoretiska ramverk som används är Schulmans ramverk 

om Pedagogical Content Knowledge (PCK). 

Resultat 

Resultatet visar att examinationsuppgifterna i den kurs vi undersökt främst behandlar 

studenternas kunskap om pedagogiskt innehåll. Ofta i form av skriftliga uppgifter. Dock 

verkar undervisningen till största del fokusera på studenternas kunskap om innehåll. 

Studenterna upplever även att det under kursen oftare är fokus på att utveckla egna personliga 

färdigheter än att utveckla deras didaktiska förmåga.    

Slutsats 

Uppdelningen av innehållet gör att studenterna kan uppleva att de inte lär sig det som de 

senare blir examinerade på. För att relationen mellan studenternas utbildning och framtida 

profession ska bli tydligare bör både undervisningen och examinationsuppgifterna behandla 

kunskap om pedagogiskt innehåll.  



   

 

 

 

 

Abstract 

Aim 

The aim of this study is to investigate the examination elements of education in ball games 

and friluftsliv at the Swedish School of Sport and Health Sciences in Stockholm, their 

connection to the national curriculum in physical education (PE) and their relevance to the 

scholars future role as teachers in PE. 

1. What should the scholars know according to the examination tasks? 

2. How do the teacher educators assess the examinations tasks? 

3. How do the scholars experience the examination tasks and the tasks assessments? 

Method 

In this study two methods has been applied for the collection of data. Qualitative, semi-

structured interviews with students at the teacher program and teacher educators at the 

Swedish School of Sport and Health Sciences in Stockholm. Textual analysis of the selected 

moment- and delmoment-PM from the course Sports Didactics 3 that was in the spring of 

2016. All interviews were recorded and transcribed. As for theoretical framework Schulman's 

theory of Pedagogical Content Knowledge (PCK) has been used. 

Results 

The results shows that the examination tasks in the course we studied mainly deals with the 

students' pedagogical content knowledge. Often in the form of written assignments. However, 

the tuition mainly seems to focus on the students' content knowledge. The students also feel 

that during the course there is more often focus on developing their own personal skills than 

to develop their didactic ability. 

Conclusions 

The division of the content may allow the scholars to feel that they do not learn what they 

later become graduates on. For the relationship between scholars education and future 

professionals to become stronger, both tuition and examination tasks should treat pedagogical 

content knowledge. 
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1 Inledning 

Forskning visar att lärare upplever att det är svårt att genomföra friluftlivsundervisningen i 

miljön nära skolan trots att de, som studenter, fått en bred utbildning i ämnet. Bollspel har 

sedan länge ett stort utrymme i skolans undervisning i idrott och hälsa. Detta gäller 

fortfarande oaktat  att ämnet  tagits bort i skolans styrdokument. Det finns forskning som 

behandlar bollspel och lekar respektive friluftsliv i skolans undervisning (Backman 2010; 

Teng 2013). Forskning kring innehållet i lärarstudenters utbildning och dess relevans för 

utövandet av yrket som idrottslärare är dock begränsad. Mot bakgrund av det ser vi ett behov 

av att undersöka hur undervisningen i ämnena ser ut på lärarutbildningen. Syftet är att få en 

bild av hur den påverkar innehållet i undervisningen i skolan. I den här uppsatsen avser vi att 

undersöka vad idrottslärarstudenterna examineras på och hur det bidrar till deras kommande 

profession. Vi börjar med en kort tillbakablick på kroppsövningsämnets historia för att få en 

inblick i hur lärarutbildningen förhåller sig till ämnet idrott och hälsa i skolan.  

1.1 Bakgrund 

Relationen mellan lärarutbildningen i idrott och hälsa och den undervisning som sker i skolan 

är enklast att redogöra för genom ett historiskt perspektiv. Ämnet idrott och hälsa har 

förändrats genom tiden från Linggymnastikens fokus på kroppsövningar, militärisk disciplin 

och beprövade erfarenheter till hälsans inträde i ämnet och fokus på vetenskaplighet. Från 

början var det ingen tvekan om att det var den egna färdigheten som stod i fokus. Med tid en 

har dock pedagogik och didaktik förts ini kroppsövningsämnet mer och mer. Detta har skapat 

olika uppfattningar om vad studenterna främst bör lära sig under utbildningen. Frågan är om 

det fortfarande den egna färdigheten som bör vara i fokus eller om det är den didaktiska 

förmågan som bör ha övertaget. 

 

På idrottslärarutbildningen fick förskjutningen mot en utbildning mer fokuserad på didaktik 

genomslag i och med högskolereformen år 1977 då utbildningen skulle akademiseras och bli 

mer vetenskaplig (Meckbach & Lundwall 2013, s. 40ff.). Studenternas fysiska utbildning 

hävdades vara en nödvändighet men den var tvungen att ge plats åt ämnen med högre 

akademisk status såsom historia, pedagogik och vetenskapsteori. Akademiseringen kom att 

splittra utbildningen och dess utbildare. 
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Det skedde samtidigt en förändring i det idrottsliga innehållet, både på lärarutbildningen och i 

skolämnet. Fram till 1900-talet hade lärarutbildningen dominerats av gymnastik. Under detta 

sekel minskade dock gymnastikens utrymme till förmån för lagidrotternas uppsving. Av 

studieordningen från gymnastiklärarlinjen från år1928 framgår att 54-66 procent 

(fördelningen påverkades till viss mån av studentens kön) av undervisningen ägnades åt olika 

typer av gymnastik. Vid samma tidpunkt ägnades endast 11-26 procent av undervisningen åt 

idrott, fäktning och lek. År 1966 hade fördelningen förändrats på så vis att 31–35 procent av 

undervisningen lades på åt gymnastik och 44–44 procent på annan idrott (Meckbach & 

Lundwall 2013, s. 40f.).  

 

I skolans ämne idrott och hälsa syns förändringen i det idrottsliga innehållet tydligast i 

styrdokumenten. I Lgr 62 (Kungliga Skolöverstyrelsen 1962) framgår att ämnet skulle 

tillgodose elevernas behov av att lära sig idrotter att utöva på fritiden. I Lgr 11 (Skolverket 

2010) har huvudfokus ändrats till en inriktning mot ett livslångt lärande med hälsa som ett av 

tre centrala innehåll. En bakomliggande tanke med den senare läroplanen är att eleverna inte 

bara ska uppleva ett egenvärde med idrott utan att eleverna även ska bli så fysiskt litterata att 

de ska kunna ta de färdigheter de lärt sig och sätta in dem i ett nytt sammanhang livet ut. 

Denna förändring har påverkat kraven på lärarna inom ämnet som nu behöver ha mer 

kompetens inom pedagogik och didaktik för att kunna hjälpa till att bygga elevernas fysiska 

självförtroenden. Detta  har fått till följd att lärarens roll på sätt och vis ändrats från instruktör 

till handledare.  

 

Det är dock inte klart att den förändrade inriktningen i ämnet fått det genomslag i 

undervisningen som den avsåg . Kvalitetsgranskningar från Skolinspektionen visar ingen 

direkt skillnad i undervisningens innehåll före(Skolinspektionen 2010) och efter 

(Skolinspektionen 2012) reformen. Av båda granskningarna framgår att lektionerna i idrott 

och hälsa i grundskolan till största del ägnas åt olika bollspel och lekar samtidigt som 

friluftsliv får "en undanskymd plats i undervisningen" (Skolinspektionen 2012, s.12). 

  

Sammanfattningsvis har både innehållet i lärarutbildningen och skolans styrdokument 

avseende ämnet idrott och hälsa ändrats genom tiden. Förändringarna verkar dock inte ha fått 

fullt genomslag i skolundervisningen Befintlig forskning om idrottslärarutbildningen har 
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emellertid främst behandlat lärarutbildares och studenters uppfattning om den; vad som ska 

ingå och hur det ska läras ut.  

1.2 Existerande forskning 

Tengs (2013) forskning behandlar bollspel och på vilket sätt det bör läras ut. Han har använt 

bollspel för att framhäva samarbete och att hjälpa andra. I studien delas en klass 6 upp i 4 lag 

och de får uppdraget att lära sig samarbeta och spela på ett vist sätt för att lyfta 

spelbefrämjandet. Tre av de fyra grupperna lyckas, i den fjärde stannar spelet av för att de inte 

förstått hur de ska hjälpa varandra. Tengs forskning lyfter fram och talar för bollspel i skolan 

och diskuterar hur bollspel bör läras ut. Vad är det eleverna bör lära sig? Och på vilket sätt? 

Tengs forskning visar att färdigheten inte behöver vara i fokus utan att samspel i kombination 

med hur lektionerna utformas gör att eleverna kan lära sig att samarbeta och att hjälpa andra. 

 

Backman (2010) har undersökt utbildning i friluftsliv för lärarstudenter och elever i 

grundskolan. Enligt Backman upplever många lärare att undervisningen i friluftsliv är svår att 

genomföra. En anledning till det kan enligt honom vara utformningen av deras egen 

utbildning i friluftsliv under lärarutbildningen. Under utbildningen får studenterna främst 

möta det exklusiva friluftslivet i form av längre turer i t.ex. skärgårds- och fjällmiljö. 

Utbildningen fokuserar även till stor del på studenternas egna upplevelse av friluftsliv och att 

de ska utveckla ett intresse för det. Backman menar att det kan göra det svårt för studenterna 

att snare i sin yrkesutövning överföra kunskaperna från det exklusiva friluftslivet till ett mer 

ordinärt friluftsliv som kan praktiseras i skolnära miljöer.(Backman 2010). 

En annan orsak till att skolundervisningen ser ut som den gör kan vara lärarstudenternas 

uppfattning om vad de förväntas lära sig under lärarutbildningen. Denna påverkar vad 

studenterna fokuserar på under utbildningens gång. I en studie undersöker Maivorsdotter et al. 

(2014) vad studenter upplever är meningsfullt med att delta i lektioner dels i basket, dels i 

gymnastik under utbildningen. Berättelser skrivna av studenter analyserades varefter två 

huvudanledningar till att studenterna fann det meningsfullt att delta kunde urskiljas. Den ena 

anledningen var att studenterna ville utvecklas atletiskt inom idrott. Den andra var att 

studenterna ville utvecklas som lärare. I studien deltog 40 studenter. 34 av dessa angav den 

förra anledningen  som den som gjorde deras eget deltagande i lektionerna meningsfull, 

medan endast 6 studenter uppgav den senare anledningen, det vill säga att utvecklas som 

lärare, var den som var mest meningsfull. (Maivorsdotter et al. 2014). 
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Resultatet från Maivorsdotters et al. studie hänger samman med Larssons (2009) avhandling 

om idrottslärarutbildningen som social arena. Larsson har samlat information från 

lärarutbildare och studenter som befinner sig i början respektive i slutet av sin utbildning om 

deras tankar och reflektioner kring utbildningen och läraryrket. Resultatet visar på att alla som 

rör sig i denna arena har det som Larsson (2009) kallar ”smak för motion”. Hon menar att 

smaken för motion inte bara speglas i lärarutbildarnas och studenternas val av livsstil, med 

aktivt utövande av olika idrotter, utan även av deras mediavanor i form av att läsa om och titta 

på idrott. I början av utbildningen förväntar sig studenterna att den övervägande ska gå ut på 

att få lära sig olika idrottsaktiviteter. I slutet av utbildningen anser studenterna att de fått lära 

sig mycket, men önskar samtidigt att mer tid skulle ha lagts på idrottsliga moment. Både 

studenter och lärarutbildare menar att de måste kunna de idrotter de ska undervisa i. Larsson 

summerar detta i sitt kapitel i boken I takt med tiden (2013) som att "Personliga färdigheter i 

idrott är enligt både studenter och lärarutbildare förutsättningen för att klara utbildningen 

och måttstocken för kompetenta idrottslärare" (Larsson 2013, s. 61). I sin slutsats menar hon 

att denna starka tradition gör det svårt att belysa de allmänna uppfattningar som existerar på 

utbildningen och därigenom förändra och utveckla utbildningens struktur. 

 

Liknande resultat har funnits när idrottslärarutbildningen, kroppsøvingslærerutdanningen, i 

Norge studerats. Mordal Moen (2011) ägnar sin doktorsavhandling åt att försöka svara på 

frågorna  vad som kännetecknar en kompetent idrottslärare och varför idrottslärarutbildningen 

tycks förbli relativt konservativ i sin syn på detta. I en fallstudie intervjuade hon 15 

lärarutbildare och 41 lärarstudenter vid en högskola i Norge om deras syn på idrott och 

idrottlärarutbildningen. Lärarutbildarna uttryckte att en kompetent idrottslärare skulle ha 

idrottslig expertis, en idrottsdidaktisk grund för sin undervisning, förmåga att tolka läroplanen 

och använda olika undervisningsmetoder. Framförallt skulle de ha idrottsliga färdigheter så att 

de kunde demonstrera de olika aktiviteterna för eleverna. Lärarutbildarnas uppfattning stämde 

överens med vad studenterna förväntade sig att lärarutbildarna skulle förse dem med under 

utbildningen. Studenterna ansåg även att den praktiska ämneskompetensen är starkt 

förankradmed den didaktiska kompetensen. Moens slutsats beträffande lärarutbildarnas och 

studenternas uppfattning är att den bottnar i deras tidigare erfarenheter och starka 

idrottshabitus, likt Larssons (2009) "smak för motion", som format dem och därmed hela 

utbildningens sociala sammanhang. 
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I en annan studie av Backman och Pearson (2016) intervjuades idrottslärarutbildare i Sverige 

om deras syn på lärande i och om rörelse. Lärarna hade olika perspektiv på det. Läraren sågs 

antingen som en instruktör eller som en handledare. Egen rörelseförmåga ansågs antingen 

vara essentiell eller inte essentiell men värdefull. Att rörelsen ses som essentiell innebär 

synsättet att en lärare måste kunna utföra rörelsen själv för att kunna lära ut den. Om rörelsen 

istället ses som värdefull men inte essentiell innebär det att det är en fördel att läraren kan 

utföra den men att detta är inte nödvändigt för att lärarens ska kunna lära ut den. Vidare kan 

rörelser  delas upp i universella eller kontextuella rörelser. Med uttrycket universella menas 

att rörelserna inte är bundna till ett specifikt sammanhang medan uttrycket kontextuella 

betyder att de är det. Backman och Pearson (2016) menar att kategoriseringen skapar en 

dualistisk syn på lärarrollen och på rörelse. Denna dualism kan göra studenterna förvirrade 

över vad de ska lära ut och deras roll som lärare. 

 

I ovan nämnda studie av Backman och Pearson (2016) gjordes även upptäckten att det är 

väldigt få studenter som inte blir godkända i de examinerande uppgifter som innefattar den 

egna rörelsekompetensen. Studenternas fysiska färdigheter tycks inte heller bli bedömda efter 

någon form av skala och det verkar finnas en tendens hos lärarutbildarna att hellre fria än fälla 

på denna punkt. Detta kan med föra att det blir otydligt exakt hur mycket rörelsekompetens 

studenterna behöver för att bli godkända.  

 

Sammanfattningsvis visar forskningen enligt vår mening att lärarutbildare och studenter, både 

i Sverige och i Norge, har ett så starkt intresse för idrott och motion att det påverkar hela 

utbildningens sociala sammanhang. För såväl studenter som  lärarutbildare tycks egen  

rörelse- och idrottskompetens vara det som framför allt kännetecknar en kompetent lärare i 

idrott och hälsa. Att utvecklas inom det är också enligt studenterna det främsta syftet  med att 

delta i lektionsundervisningen. Enligt senare års forskning har lärarutbildarnas uppfattning om 

lärande i och om rörelse gått isär. Detta tros leda till en dualistisk syn på lärarrollen som kan 

komma att förvirra studenterna i deras kommande yrkesutövning. 
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1.3 Teoretiskt Ramverk 

Shulman är en psykolog som är verksam vid Standford University i USA. Han har forskat om 

ämneskunskap och pedagogisk kunskap eftersom han har insett att den dualism som uppstått 

skapar förvirring hos lärare och behöver struktureras (Shulman 2016).  Shulman menar att 

lärares kunskap har ifrågasatts sedan långt tillbaka i tiden. Detta har fört med sig at lärare 

länge har varit tvungna att visa vad de kan för att bli accepterade. Han tar som exempel upp  

tester som lågstadielärare fick göra på 1800-talet i flera stater i USA. Testerna var omfattande 

och frågorna kunde vara ställda på detaljnivå. Det var möjligt att få upp till 1000 poäng på 

testet. Av de 1000 poängen avsåg  endast 50 poäng pedagogik (Shulman 1986). 

 

Shulman menar att det länge funnits en tradition av att ha ämneskunskapen  i fokus. Han har 

utvecklat ett ramverk eller en metod för att sammanföra ämneskunskap och pedagogisk eller 

didaktisk kunskap.  Ramverket går ut på att läraren i sitt yrke utvecklar sin didaktik och 

förmåga att lära ut. Metoden har tre delar. Den består av Content Knowledge, Pedagogical 

knowledge och Curricular knowledge. Då en lärare kombinerar Content Knowledge och 

Pedagogical Knowledge uppstår Pedagogical Content Knowledge. Enligt principen som visas 

i figur 1. Vi kommer i texten översätta dem till kunskap om innehåll, kunskap om pedagogik, 

kunskap om pedagogiskt innehåll och kunskap om kursplanen (Shulman 1986). 

 

Shulmans ramverk har tidigare använts för att analysera utbildningen i idrott och hälsa i 

Australien. Backman & Pearson (submitted) har intervjuat lärarutbildare från olika universitet 

om hur undervisningen och examinationen ser ut i och om rörelse och sportpraktiker. De 

kommer fram till att kunskap och pedagogiskt innehåll till största del bedöms genom 

skriftliga examinationsuppgifter. Kunskap om innehåll, som rörelsekompetens, gavs högt 

värde i undervisningen men inte i bedömningen av examinationsuppgifterna.  

  

Vi har valt att använda oss av Shulmans ramverk av det skälet att det behandlar det som vi 

undersöker, dvs. frågan om när färdigheten i idrottsutövande bör vara i fokus hos 

lärarstudenter i idrott och hälsa och när istället pedagogik och didaktik bör vara i fokus. Att 

använda Shulmans ramverk ger oss möjlighet att strukturera den syn som finns på 

studenternas egna färdighet, ämneskunskap och didaktik för att få klarhet i hur utbildningen 

kan påverka den kommande lärarrollen. 
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1.3.1 Kunskap om innehåll  

Med kunskap om innehåll menar Shulman att de strukturer som ligger bakom ett ämne måste 

förstås innan en klar bild av ämnets innehåll kan betraktas. Det finns olika former av 

strukturer; fasta och syntaktiska  De fasta är grunder för hur ett ämnes innehåll struktureras. 

De syntaktiska är regler kring hur det som är sant eller falskt inom ett ämne fastställs,  vad 

som ger validitet eller falsifierar något inom ett ämne. Detta kan jämföras med grammatik 

som bestämmer vilka regler och undantag inom språk. För lärare gäller att kunna förmedla 

innehållet i ett ämne till eleverna och  att samtidigt få dem att förstå varför innehållet är 

viktigt att kunna och hur det hänger ihop. Läraren behöver alltså inte bara ha kunskap om att 

något är på ett visst sätt, utan också veta varför det är på det sättet (Shulman 1986). 

 

För lärare i idrott och hälsa består innehållet bland annat av motorik, fysiologi, biomekanik 

och idrottshistoria. Exempel på kunskap om innehåll är vetskap om hur skidåkning eller 

bollspel går till rent tekniskt samt en övergripande förståelse för aktivitetens helhet.  

Det finns ingen tydlig uppdelning inom denna kategori vad gäller kunskap om innehåll kontra 

kunskap i innehåll (Ward 2013). Detta innebär att både förmågan att redogöra för hur 

skidåkning går till rent teoretiskt och själv kunna åka skidor hamnar under denna kategori. 

 

1.3.2 Kunskap om pedagogik  

Det här är också en form av kunskap om innehåll men handlar om att läraren bör veta hur 

kunskapen om innehållet ska förmedlas så eleverna kan ta den till sig. Det finns olika sätt att 

uppnå det för olika ämnen. Läraren behöver alltså ha en repertoar av metoder för att lära ut 

eftersom det inte finns ett enhetligt sätt att nå alla elever eller grupper. Vidare behöver läraren 

ha kunskap om läraren fördelar och nackdelar med olika sätt att undervisa. I elevgrupper finns 

individer med olika bakgrund kan leda till att vissa ämnen eller undervisningssätt av eleven 

uppfattas som svåra eller lätta. Även ålder påverkar förmåga till inlärning. Läraren behöver 

därför förstå hur denne ska lära ut för att ändra på den föreställning som finns hos elever som 

uppfattar ämnet som svårt att förstå.  Läraren måste också kunna byta sätt att lära ut om ett 

visst redan beprövat sätt inte fungerar för eleverna (Shulman 1986). 

 

För lärare i ämnet idrott och hälsa innebär det sagda att både kunskap om hur olika 

elevgrupper kan fungera och vilka undervisningsstilar som passar dessa olika grupper krävs. 
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Det innefattar kunskap om  allt från barns motoriska utveckling och tidigare erfarenhet till 

grupprocesser och ledarstilar.  

 

1.3.3 Kunskap om pedagogiskt innehåll 

Shulmans ramverk går ut på att lärare ska använda sig av både kunskap om ämnesinnehåll 

och kunskap om pedagogik då de undervisar. Genom en mix av renodlad ämneskunskap och 

pedagogisk kunskap ska de bäst ska nå sin elevgrupp (se figur 1). Kunskapen om hur detta går 

till kallar han kunskap om pedagogiskt innehåll (Shulman 1986).   

För lärare i idrott och hälsa innebär detta didaktik; att kunna anpassa övningar till en 

elevgrupp för att de ska lära sig det tänkta innehållet. Om exempelvis målet är att eleverna ska 

lära sig åka skidor måste läraren ta fram övningar som passar de olika individer i gruppen och 

kunna lägga fram dem på ett sådant sätt att eleverna förstår dem (Shulman 1986).  

 

 

Figur 1 -  Shulmans kunskap om pedagogiskt innehåll. Den blå cirkeln till vänster står för 

kunskap om pedagogik. Den gröna cirkeln till höger står för kunskap om innehåll. Det område 

där cirklarna går ihop står för kunskap om pedagogiskt innehåll. Detta demonstrerar hur 

ramverket fungerar. Alltså att sammanflätningen av kunskap om innehåll och kunskap om 

pedagogik skapar kunskap om pedagogiskt innehåll (Scoop 2016).   

 

1.3.4 Kunskap om styrdokument  

Med kunskap om styrdokument menar Shulman att en lärare behöver ha insikt i hur skolan 

fungerar i stort. För att förklara detta använder han sig av  en liknelse med en läkare. En 

läkare skulle inte vara trovärdig om han/hon bara kände till en sjukdom eller ett sätt att 
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behandla sina patienter på. Detsamma gäller för lärare. Lärare behöver kunna mycket mer än 

bara sitt sätt att jobba på.  De behöver bland annat veta vad deras elever samtidigt lär sig  i 

andra ämnenför att veta vilken pedagogik som andra lärare som kommer in på samma frågor 

använder sig av  och för att underlätta för elevernas framtida studier. Den här delen av 

metoden kommer dock inte behandlas vidare i studien.  

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka och analysera de examinerande uppgifterna i bollspel 

och friluftsliv på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm samt dess relation till 

skolans styrdokument i idrott och hälsa och dess relevans för lärarrollen.  

1. Vad ska studenterna kunna enligt examinationsuppgifterna? 

2. Hur bedömer lärarutbildarna examinationsuppgifterna? 

3. Hur upplever studenterna examinationsuppgifterna samt dess bedömning? 

2 Metod 

I studien har två metoder för datainsamling tillämpats, dels halvstrukturerade intervjuer, dels 

textanalys av PM gällande utvalda moment- och delmoment. Båda metoderna har använts 

med en kvalitativ ansats. Syftet var att ta fram beskrivande data som vi sedan kunde tolka och 

förstå (Hassmén & Hassmén 2008, s. 104).  Då forskningsfrågorna två och tre är av 

fenomenologisk karaktär, och alltså strävar efter att redogöra för den medvetna upplevelsen 

hos studenter och lärarutbildare (Hassmén & Hassmén 2008, s. 79), har vi valt intervju som 

metod för att undersöka  dessa (Kvale & Brinkmann 2014, s. 142). Att intervjuerna är 

halvstrukturerade innebär att vi vid intervjutillfället hade bestämda frågeområden som de 

intervjuade svarade på i en viss ordning. Trots detta var svarsalternativen öppna och vi ställde 

följdfrågor för att få en djupare förståelse (Kvale & Brinkmann 2014, s. 254). 

2.1 Urval 

Urvalet gjordes i tre steg. Till att börja med valdes vilket ämnesinnehåll på 

idrottslärarutbildningen som vi tänkte undersöka. Därefter valdes vilken kurs med tillhörande 

moment och delmoment, där detta ämnesinnehåll ingick, som skulle undersökas. Till sist 

gjordes ett urval av de två grupper som ämnades intervjuas.  
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2.1.1 Ämnesinnehåll  

Vi har valt att titta på friluftsliv för att tidigare forskning säger att lärare har svårt att lyckas 

lära ut det i skolan (Backman 2010). Trots en omfattande utbildning i ämnet på 

lärarutbildningen så känner sig lärare i idrott och hälsa ofta osäkra i hur undervisningen i 

skolan ska går till. Detta gäller framförallt när det kommer till undervisning i skolans närmiljö 

(Backman 2010). 

När det gäller undervisning i bollspel och lekar ser situationen annorlunda ut. 

Skolinspektionens undersökningar från 2009 och 2012 (Skolinspektionen 2009, 2012) visar 

att det förekommer massor av bollspel och lekar i undervisningen i idrott och hälsa. Dock 

saknas bollspel som centralt innehåll eller kunskapskrav i idrott och hälsa. Att bollspel och 

lekar är vanlig förekommande i skolans undervisning medan friluftsliv inte är det är 

anledningen till att vi valt att undersöka dessa två ämnesinnehåll på lärarutbildningen till 

lärare i idrott och hälsa vid Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) i Stockholm.  

 

2.1.2 PM-analys 

Att vi valt att undersöka och analysera utbildningen på just GIH i Stockholm beror på att vi 

gjort ett bekvämlighetsurval (Hassmén & Hassmén 2008, s. 109). Vi har sedan tidigare 

tillgång till samma internetportaler och forum som studenterna där. Därtill vistas vi så gott 

som dagligen i samma lokaler som studenterna och lärarutbildarna vi ämnade intervjua. 

 

På GIH i Stockholm läser studenterna en kurs per termin. Kurserna är indelade i moment som 

i sin tur är indelade i delmoment. Kursen vi har tittat på gick våren 2016 och heter Idrott 

Didaktisk Inriktning 3 (LGYID3). Det finns två anledningar till att vi valt denna kurs. Dels är 

det den sista kursen i idrottsdidaktisk inriktning, på grundnivå, som studenterna läser på 

utbildningen., dels ligger de nära i tiden för de studenter vi intervjuat. De har den färskt i 

minnet vilket ökar chansen att få uttömmande svar. 

 

Momenteten med relevant innehåll för denna kurs heter Idrottslära påbyggnad 1 (ILA5) och 

Idrottslära påbyggnad 2 (ILA6). I ILA5 har tre delmoment med friluftsrelaterat innehåll; 

Vinterfriluftsliv Fjäll, Långfärdsskridsko och Friluftsliv ur ett historiskt perspektiv. I ILA6 

har ett moment med bollrelaterat innehåll; Träffspel, slag- och löpspel (Bsp2).PM:en är i detta 

fall de dokument där momentens eller delmomentens upplägg, förväntade studieresultat, 

examinationsuppgifter och kurslitteratur anges. I vissa fall kan även schema eller viktiga 
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datum och bedömningskriterier finnas med. Studenterna har tillgång till PM:en via 

studentportalen BOX under hela kursens gång. I vissa fall delas PM  ut av ansvarig 

lärarutbildare vid momentets/delmomentets början.   

2.1.3 Intervju  

För intervjuerna har två grupper valts ut; studenter som går sitt sista år på 

idrottslärarutbildningen på GIH i Stockholm och lärarutbildare som undervisat i boll 

respektive friluftsliv vid samma skola.  

 

För att nå studentgruppen gick en förfrågan om medverkan ut i en grupp på Facebook som 

alla studenter som går sitt sista år har tillgång till. Tre studenter anmälde intresse och  dessa 

intervjuades. Om fler studenter hade anmält intresse skulle ett slumpmässigt urval av dessa ha 

skett, vilket innebär att alla studenter som anmält intresse skulle haft lika stor chans att bli 

utvalda (Hassmén & Hassmén 2008, s. 95). 

  

Av lärarutbildarna skedde ett handplockat urval då de vi ville intervjua behövde ha särskilda 

erfarenheter (Hassmén & Hassmén 2008, s. 110). Vi ville intervjua två lärarutbildare med 

koppling till varsitt ämnesinnehåll. De skulle helst både ha undervisat i momenten och haft 

delaktighet i framtagningen av PM:en. I första hand gick förfrågan till den momentansvarige. 

I andra hand, då momentansvarig ej undervisat i det vi avsett undersöka, gick förfrågan till 

delmomentansvarig. Momentansvarig för det moment som innehöll de friluftlivsrelaterade 

delmomenten tackade ja. Dessvärre hade inte de två lärarutbildare som varit ansvariga för 

undervisningen i delmomentet med bollrelaterat innehåll möjlighet att delta. Då tillfrågades 

istället ansvarig för all bollundervisning på högskolan. Hen hade inte undervisat i 

delmomentet på många år men tackade jag till att delta. 

 

Vi ansåg att det räckte att intervjua tre studenter eftersom vi ville ha tid att analysera alla 

intervjuer på ett djupare plan (Hassmén & Hassmén 2008, s. 155). Dessutom utgör tre 

studenter en relativt stor andel (ca fem procent) av kursdeltagarna på kursen vi avsåg 

undersöka.   
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2.2 Genomförande  

2.2.1 PM-analys  

Moment-PM för ILA5 och ILA6 har analyserats utifrån vad som har relevans för de 

delmoment vi valt att undersöka. I de fall delmoment-PM fanns att tillgå har även dessa 

analyserats (Vinterfriluftsliv Fjäll, Långfärdskridsko och Bsp2).. Samtliga moment-PM och 

delmoment-PM har laddats ned från internetportalen BOX. Detta för att säkerställa att det är 

samma PM som de intervjuade studenterna haft tillgång till (Hassmén & Hassmén 2008, s. 

325). 

 

2.2.2 Intervju  

När studenterna anmält intresse och lärarutbildarna tackat ja till att medverka i intervjuerna 

sickades ett informationsbrev ut där studiens problemområde, syfte och frågeställningar 

presenterades. Det framgick även vad de medverkande förväntades svara på, forskningsetiska 

riktlinjer samt kontaktuppgifter för eventuella frågor. Tid för intervjuerna bestämdes enskilt 

med varje deltagare. Vi var två intervjuare under alla intervjuer. En av oss hade huvudansvar 

och ställde frågorna från intervjuguiden (se bilaga 2) men båda hade möjlighet att ställa 

följdfrågor. Vid intervjutillfället fick de medverkande tillgång till två dokument att samtala 

kring. Det första dokumentet innehöll en sammanställning av förväntade studieresultat, 

examinationer, laborativa moment och eventuella kontrollstationer, kurskrav samt 

bedömningskriterier för det bollrelaterade momentet respektive de friluftslivrelaterade (se 

bilaga 3). Lärarutbildarna fick endast den sammanställning som behandlade det/de delmoment 

som de hade undervisat i. Det andra dokumentet innehöll en sammanställning av vad eleverna 

i skolan ska ges möjlighet att utveckla och centralt innehåll samt kunskapskrav som kan 

relateras till bollspel respektive friluftsliv (se bilaga 4). Intervjuerna varade i cirka  en timme. 

Tiden valdes utifrån vårt intresse av att samla så mycket material som möjligt men med 

beaktande av att den intervjuade sällan orkar eller är intresserad av att delta i en intervju som 

är alltför lång (Kvale & Brinkmann 2014, s.259). 

  

De medverkande fick frågan om de godkände att intervjun spelades in vilket alla gjorde. 

Intervjuerna spelades in genom röstinspelning med en Samsung mobiltelefon och har raderats 

efter transkription. 
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2.3 Databearbetning och analys 

Alla intervjuer transkriberades i sin helhet. Texterna bearbetades sedan med hjälp av kodning. 

Kodning innebär att materialet systematiskt organiseras för att sedan kunna beskriva vad det 

egentligen handlar om (Dalen 2012, s. 78ff.). I ett första steg kategoriserades materialet efter 

studiens frågeställningar. 

 

Promemoriorna har analyserats utifrån en manifest, problemdrivande innehållsanalys. En 

innehållsanalys innebär att en tolkning av ett material görs, i detta fall ett dokument med ett 

kommunikationsinnehåll, för att identifiera dess mening. Att den är manifest innebär att det är 

det som är tydligt uttryckt ytliga strukturen som redogörs för. Att den är problemdrivande 

betyder att vi med hjälp av analysen söker svar på specifika forskningsfrågor (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 322ff.). Även här kategoriserades materialet efter studiens frågeställningar. 

 

Slutligen kodades materialet från intervjuerna och PM-analyserna utifrån rubrikerna i 

Shulmans ramverk.  

2.4 Etiska hänsynstaganden 

Etiska hänsynstaganden måste göras hela vägen från idé till färdig uppsats (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 383). Vid intervjuer kan det dessutom uppstå extra känsliga situationer 

varför det är viktigt att de utförs på ett lämpligt sätt. Vi har under intervjuförfarandet valt att 

använda oss av de policydokument med etiska hänsynstaganden som Vetenskapsrådet (2016) 

tagit fram. I dessa finns fyra riktlinjer som vi följt vid arbetet med intervjuerna.  Det första är 

informationskravet. Vi informerade det våra intervjuobjekt om vad intervjun skulle handla om 

och hur insamlad data skulle komma att behandlas så att de hade all information innan de 

valde om det ville delta. Nästa del är samtyckeskravet vilket innebär att intervjupersonerna 

ger sitt samtycke till att delta i intervjun med vetskapen  att de när som helst kan avbryta 

förfarandet utan att drabbas av några konsekvenser. Konfidentialitetskravet, det tredje kravet, 

betyder i vårt fall att intervjupersonerna är anonyma och att den ljudinspelning som gjordes 

under intervjun raderades så fort transkriberingen var klar. Det säker ställer att inte någon 

obehörig kommer åt filerna nu eller i framtiden och därmed kan ta reda på vem som sagt vad. 

Detta är extra viktigt för de studenter som ställt upp på intervjuer då de är i beroendeställning 

i förhållande till lärarna på skolan, bland annat på grund av betygsättning. Att 

garanterastudenternas anonymitet är av avgörande betydelse för att erhålla ärliga svar. Den 
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sista riktlinjen som vi som författare har att följa är ett nyttjandekrav vilket utgörs av att det 

lämnas en garanti att det insamlade materialet bara nyttjas i forskningssyfte. Kravet  är dock 

inte aktuellt vad gäller de ljudfiler vi använt oss av eftersom de raderas (Hassmén & Hassmén 

2008, s. 390).  

  

2.5 Reliabilitet 

För att få hög tillförlitlighet i en kvalitativ forskningsstudie krävs att en annan forskare ska 

kunna upprepa studien och få liknade resultat. Våra intervjupersoner, både studenter och 

lärarutbildare, har precis genomgått de kurser vi undersöker, vilket gör att de har kursen färskt 

i minnet. Om samma frågor skulle ställas till dem igen skulle de med största sannolikhet ge 

samma svar som de gav oss. Vi har inte heller  tänjt på ramverket eller det som 

intervjupersonerna sagt under intervjun vilket ökar studiens tillförlitlighet (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 137). 

 

Inom den kvalitativa forskningsmetoden finns inga mätbara resultat utan reliabiliteten ligger i 

forskarens tolkning av vad intervjupersonerna säger eller tolkning av deras kroppsspråk då en 

viss fråga besvaras. Om flera forskare gör samma tolkning av intervjuer som utförs så har 

studien en hög reliabilitet (Hassmén & Hassmén 2008, s 135f). 

Det går även att göra så kallade stabilitetsundersökningar för att kontrollera reliabiliteten. Då 

utförs samma intervjuer fler gånger. Om resultatet blir samma upprepade gånger betyder det 

att reliabiliteten är hög. För att mätningarna ska bli korrekta får ingenting i utförandet ha 

ändrats från den första undersökningen (Hassmén & Hassmén 2008, 136). För att öka 

reliabilitet i vår undersökning hade undersökningen, intervjuerna, kunnat upprepas ytligare en 

gång. Skälet till att detta inte har gjorts är för att tiden varit för knapp.  

 

2.6 Intern Validitet 

Vår studie bör ha en hög intern giltighet då det vi undersökt ligger nära i tiden. Bearbetningen 

av det utlärda materialet är detsamma nu som direkt efter en utförd kurs i och med att det bara 

gått sex månader sedan kursens slutförande. Vi hade ett litet bortfall i det ursprungliga urvalet 

av deltagare. Urvalet av studenter har skett på ett rimligt sätt genom att frågan gått till alla 

som går ett visst år på utbildningen till lärare i idrott och hälsa. Det som möjligen skulle 

kunna minska validiteten aningen är att en av lärarutbildarna inte undervisat i en av de 
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undersökta kurserna på länge (Hassmén & Hassmén 2008, s. 136). Hen är dock med vid 

framtagning av PM och själva progressionen i ämnet på GIH. 

   

2.7 Extern Validitet 

Studien behandlar hur studenter på sitt sista år på idrottslärarutbildningen vid GIH ser på 

examinationsuppgifterna, de förväntade studieresultaten, framtida profession och 

kursinnehållet. Lärarutbildarna berättar hur de förväntade studieresultaten och examinations-

uppgifterna är tänkta att kopplas samman med det som studenterna förväntas lära sig. 

Eftersom utbildningen ändras och utvecklas hela tiden kan hända att studien bara är 

generaliserbar för just den årskurs vi studerade. Men för den årskursen har vi i vart fall fångat 

vad olika lärare och studenter tycker om de frågor vi undersöker. Detta innebär enligt vår 

mening att den externa validiteten är hög (Hassmén & Hassmén 2008, s. 143).  

     

Inför utförandet av en kvalitativ intervjustudie bör vissa förberedelser göras. De frågor som 

ska ställas bör utformas så att de inte är ledande. Det bör även finnas en struktur för intervjun. 

Det gäller även då en så kallad halvstrukturerad intervju ska göras, såsom i vår studie. 

Förberedelserna innefattar bland annat skapandet av en intervju-guide som sedan följs under 

intervjun. Inför våra intervjuer hade vi förberett frågor och struktur.  Trots det fick vi inte helt 

uttömmande svar från några av de  vi intervjuade, vilket kan påverka tillförlitligheten till viss 

del. 

3 Resultat  

Resultatet kommer presenteras utifrån frågeställningarna och med varje ämnesområde som 

rubrik. Därefter kommer resultatet analyseras utifrån relevanta delar av Shulmans ramverk.  

3.1 Vad ska studenterna kunna enligt examinationsuppgifterna?  

3.1.1 Bollspel 

Examinationsuppgiften på momentet utgörs av en skriftlig inlämning där studenterna ska 

redogöra för vilka lärarstilar de mött under sin utbildning och hur de kan använda sig av dessa 

i skolan. Studentens skrift ska även läsas av en studiekamrat och diskuteras vid ett 

seminarium. De studenterna som vi har intervjuat upplevde att lärarstilarna hade en central del 
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i detta delmoment. De ansåg även att det var den delen av delmomentet de tagit med sig mest 

ifrån. 

Det gav mig en bred insyn på olika ledarskapsstilar [---] Fördelar, nackdelar beroende vad det är 

för elevgrupp. (Student 3). 

 

 En av studenterna ansåg  att det också var det enda som var bra med delmomentet. 

Den tyckte inte jag var så himla dålig egentligen. Alltså det är ju jättebra att man känner till 

olika teaching styles. (Student 2).   

 

I delmomentets PM finns även följande kurskrav beskrivet: 

[…] laborativ verksamhet där aktivt, kroppsligt deltagande från studentens sida är en 

förutsättning för att uppnå de förväntade studieresultaten. (Delmoment-PM Träff-, slag- 

och löpspel) 

 

Kurskravet  innebär att studenterna måste komplettera ett missat ordinarie lektionstillfälle 

genom att delta i en annan klass lektion eller genom att lämna in en skriftlig uppgift.  

 

De laborativa momenten var uppdelade i två delar; Slag- och löpspel samt träffspel. Det 

förstnämnda momentet gick ut på att studenterna, i halvklass, skulle lära sig ett spel (boboll 

eller långboll) utifrån en beskrivning i textform. Därefter skulle de lära ut spelet till den andra 

halvan av klassen för att detta sedan skulle mynna ut i en utbyteskamp där halvklassgrupperna 

tävlade mot varandra i de båda spelen. Det andra momentet avsåg golf och var uppdelat på tre 

lektioner; hur golf kan tillämpas i skolan, golf på träningsanläggning, där studenterna fick 

träna på golfens rörelsemoment, och slutligen en heldag med golf på anläggning, där 

studenterna fick prova på att gå en niohålsrunda. 

Studenterna upplevde att ett aktivt deltagande under lektionerna och visad rörelsekompetens , 

vid sidan av en inlämnad reflektionsuppgift, var avgörande för att bli godkänd i delmomentet. 

Ehm, ja men att man var aktiv. Vi skulle lära varandra hur man skulle spela det spelet. 

(Student 3).  

Sammanfattningsvis upplevde studenterna att de hade blivit examinerade på det som också 

anges i promemorian för delmomentet. Samtliga uppgav att de skulle ta med sig kunskapen 

om de olika lärarstilarna från kursen. 
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3.1.2 Friluftsliv 

I delmomentet Friluftslivshistoria saknas delmomentspromemoria. I promemorian för hela 

ILA5 finns information om examinationsformen, som är en salstentamen, samt en 

litteraturlista med läshänvisningar inför de olika föreläsningarna. För delmomenten 

”Vinterfriluftsliv med skridskoåkning” och ”Vinterfriluftsliv med skidåkning i ett ledarskaps- 

och grupperspektiv” finns  delmomentspromemorior med punktlistor över examinationskrav. 

För skridskoåkning är kraven följande: 

o Genomförda och godkända kontrollstationer  

o Genomförd och godkänd lärarledd heldagstur med fullständig säkerhetsutrustning  

o Genomförd egen heldagstur som i grupp ska planeras, genomföras, utvärderas och 

dokumenteras i form av en inlämningsuppgift med innehållande referat till kurslitteratur 

(Delmoment-PM Vinterfriluftsliv med skridskoåkning) 

För skidåkning är kraven följande: 

o Praktisk metodiktentamen i alpint och längdåkning  

o Avslutande skriftlig reflektion efter hemkomst som behandlar grupprocesser och upplevelser 

under fjällturen (Delmoment-PM Vinterfriluftsliv med skidåkning i ett 

ledarskaps- och grupperspektiv) 

I delmomentspromemorian för skridskoåkning anges vidare förväntningar/krav på personlig 

färdighet. Under rubriken  beskrivs hur goda färdigheter studenterna förväntas ha i 

långfärdsskridskoåkning. Helheten beskrivs på så vis att studenter med god balans och teknik 

ska kunna och orka genomföra en heldagstur på ett friluftsmässigt sätt. Med friluftsmässigt 

menas: 

Tillämpning av kunskaperna inom områdena förflyttningsteknik, kost och vätska, funktionell 

klädsel och ändamålsenlig utrustning, kartkunskap och orientering, säkerhet och första hjälpen. 

(Delmoment-PM Vinterfriluftsliv med skridskoåkning) 

I delmomentspromemorian beskrivs även de personliga färdigheter i långfärdskridskoåkning 

som studenterna förväntas behärska efter genomförd kurs. Studenterna ska enligt dessa kunna 

åka framåt och bakåt, glida på en skena, stanna samt orka åka minst två timmar på ÖIP 

(Östermalms Idrottsplats) i en sammanhängande period.   

 

Anledningen till att studenterna ska ha genomfört och blivit godkända på kontrollstationerna 

anges vara att vistelse på havs- och sjöis innebär en mängd risker. För att få delta under den 

examinerande heldags turen i grupp uppställs visa krav på studenterna. Studenterna  ska  

 ha blivit godkända på "Dugga" i form av kortare teoriprov på kurslitteraturen, 
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 ha genomfört och blivit godkänd på is-livräddning; inomhus och utomhus,  

 besitta god personlig färdighet i långfärdsskridskoåkning samt 

 ha med sig fullständig säkerhetsutrustning under de lärarledda halvdags- och 

heldagsturerna  

 

I delmomentspromemorian avseende  skidåkningen finns utöver examinationerna  två 

kurskrav som utgörs av godkänd examination och obligatoriskt deltagande i laborationer. 

Delmomentet innehöll två laborationer som beskrivs nedan. 

 

1. På snö i Stockholm - Syftet med laborationen är att studenterna ska få "[…]en 

grundläggande känsla för att med hjälp av skidor förflytta sig på snö." (Delmomet-PM 

Vinterfriluftsliv med skidåkning i ett ledarskaps- och grupperspektiv). Laborationen är 

enligt promemorian  en kontrollstation med syfte att  kontrollera att studenterna har 

tillräcklig skidkompetens för att klara turen. Kontrollen genomförs i samband med 

undervisningen.  

2. Fjälltur på skidor - Syftet med laborationen är att studenterna ska få genomföra 

ledarskaps-, orienterings- och säkerhetsövningar samtidigt som de får praktisera sin 

friluftsmässighet i en avancerad miljö. Vidare anges att seminarium ska äga rum varje 

kväll under laborationen. Seminarierna har ett didaktiskt ledarskaps- och 

grupperspektiv med utgångspunkt i kurslitteraturen och de situationer som har 

uppkommit under dagen. 

3.  

När studenterna berättar om vad de lärt sig under friluftsliv momenten tar samtligaupp den 

personliga utvecklingen.  Student 3 hade innan kursen begränsade erfarenheter av friluftsliv 

och fann momentet betydande för sin egen utveckling och den kommande lärarrollen. 

  

Jag tycker det var väldigt, väldigt nyttigt friluftslivsmomentet. För mig var det nyttigare än vad 

bollmomenten var, men det är också för att jag har mer erfarenhet av boll kontra friluftsliv. [---

]Extrem personlig utveckling skulle jag säga och sen också för fantasin i form av tillämpning till 

elever, vad man kan göra med elever. Jag hade inte den här kunskapen innan så en otrolig 

utveckling kopplad till min profession som lärare. (Student 3). 
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Även student 2, som hade mycket erfarenhet sedan tidigare och uttryckte att hela 

vinterutbildningen mest var som en semester, betonade momentets betydelse för den 

personliga utvecklingen. 

 

Den delen blir lite semester på det sättet, en sportsemester för mig för att jag tyckte det var så 

himla roligt. [---] Jag blev ödmjukare av att ha upplevt den här grejen tillsammans med folk som 

jag upplevde som mindre rutinerade än mig själv. (Student 2). 

 

Student 1 betonade att hen lärt sig att bli mer trygg i olika miljöer och i grupprocesser. 

 

Men däremot så blev man ju tryggare själv. [---] Ja men ledarskapet och grupprocessen […] det 

är väl en jätteviktig grej när man har en klass att förstå att det är en grupp som vilken annan 

grupp som helst. [---] man fick ju lära sig lite det här med när man behöver vara en stark ledare 

och när man kan gå tillbaks lite beroende på hur gruppen är. (Student 1). 

 

När vi frågade lärarutbildaren vad studenterna ska kunna enligt de examinerande uppgifterna 

svarade hen följande: 

Vad dom ska göra det kommer ju fram utav dom hör förväntade studieresultaten, så vi måste ju 

göra, om jag säger aktiviteter så är det fel uttryck för mig men jag säger det ändå, vi måste göra 

den typen av aktiviteter som vi ser att de har fått till det. Det här med säkerhet till exempel som 

är en del av det hela va. Organisera måste vi också se till att de får och leda och även 

grupprocesser. Det har ju varit en del av de här förväntade studieresultaten. (Lärarutbildare 

1) 

 

Sammanfattningsvis framgår av delmomentspromemorian att studenterna ska få med sig 

kunskaper om grupprocesser, lära sig leda, förstå risker med olika miljöer samt utveckla den 

egna färdigheten i skridsko- och skidåkning. Det studenterna säger att de tagit med sig är 

framförallt den personliga utvecklingen. Även grupprocess och ledarskap finns med i 

studenternas svar men mest framträdande är den egna personliga utvecklingen.  
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3.2 Hur bedömer lärarutbildarna examinationsuppgifterna? 

3.2.1 Bollspel 

Momentspromemorian för ILA6 innehåller en bedömningsmatris med förmågor som 

studenterna ska besitta inför bedömningen. För ett godkänt betyg i delmomentet Träff- slag- 

och löpspel ska studenten ha förmåga att: 

o planera, genomföra och reflektera om studentledda uppgifter och visa didaktiskförmåga 

avseende arbetssätt, progression och arbetsformer 

o visa på ledarskap med fokus på elevers lärande 

o visa rörelsekompetens i laborativa moment 

o genomföra examinationsuppgiften i träff-, 

slag-, och löpspel enligt anvisningarna på en god nivå (Moment-PM ILA6) 

Lärarutbildaren i bollspel, som själv inte undervisat enligt denna momentpromemoria, tyckte 

att bedömningskriterierna var otydligt skrivna. Hen angav vidare att det borde finnas en 

tydligare redogörelse för kriteriet visa rörelsekompetens innebörd. Hen resonerar även 

angående i vilka examinationsuppgifter studenterna ska visa dessa förmågor med 

utgångspunkt i listan med examinationsuppgifter (se bilaga 4). 

Det finns en förbättringspotential, snällt sagt. [---] borde stå vad som är ok. [---] skulle kunna 

ligga här, eller eventuellt här, jag vet inte. (Lärarutbildare 2). 

 Lärarutbildaren ifrågasatte även om studenterna läser och tar till sig promemoriorna. Hens 

lösning på det är att sjölv försöka informera studenterna om upplägg och bedömningskriterier 

under lektionerna. 

 

Är inte ens säker på att de läser mina bedömningskriterier i bollspel. De är till och med jäkla 

dåliga på att läsa bedömningsuppgifternas utformning. [---] Jag pratar om dem, 'Vad är det i 

teknik som är viktigt och spelbefrämjande?' (Lärarutbildare 2).  

 

Lärarutbildaren berättade att hen upplever att många studenter inte läser kurslitteraturen. Trots 

att bollspel mestadels är ett praktiskt moment förväntas studenterna enligt utbildningsplanen 

läsa viss relevant litteratur som de sedan ska kuna hänvisa till i diverse reflektionsuppgifter 

vilket många är väldigt sorgliga på enligt lärarutbildare 2. 
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Angående frågan om förmåga att visa rörelsekompetens i laborativa moment. Och särskilt vad 

hen bedömer att studenterna ska kunna och om det finns studenter som inte har tillräcklig 

rörelsekompetens för att bli godkända sade lärarutbildande följande. 

 

Vi är lite försiktiga med den egna tekniska färdigheten inom boll [---] Jag tycker inte det behövs 

utifrån lärarprofessionen. [---] Det är inte så noga, de ska kunna kärnkast och layup-stegen 

(syftar till basket) [---] De behöver inte kunna så jäkla mycket i tekniker som lärare egentligen. 

[---] Det är ingen som inte skulle kunna klara det. Och är det så, så ser vi till att de gör det. Man 

ger extra stöd. (Lärarutbildare 2). 

 

Lärarutbildaren kunde inte svara på frågan om hur upplägget med de praktiska 

examinationsuppgifterna sett ut för de få studenter med funktionsnedsättning hen vet gått på 

skolan. "Uppenbarligen fixade man det på nåt sett." (Lärarutbildare 2). I den fortsatta 

diskussionen om vad som händer med studenter som på något sett är skadade och inte aktivt 

kan delta i den praktiska undervisningen sade lärarutbildaren följande.  

Du har en grupp på 25 säger vi då, och så 'Johanna' du är på sidan om där, hur ska jag förhålla 

mig till dig i det här läget där du är vid sidan om och inte kan vara med? Eeh, ibland säger man 

till 'Men var med uppe vid samlingen så att du är med i processen och i diskussionen' men det 

händer ju lätt att studenten vid sidan om börjar fippla med mobiltelefon och så vidare va och då 

är man ju helt borta från det som sker. (Lärarutbildare 2). 

 

Lärarutbildaren fortsatte med att berätta om en student med en korsbandsskada hen haft 

nyligen som fått rest på delmomentet för att hen inte kunde delta aktivt i undervisningen. 

 

Visst hade jag kunnat ge henne en rullstol och skickat ut henne på plan […] det var inget jag 

tänkte på då. Jag tänkte bara att 'hon har en korsbandsskada, hon kan inte vara med'. 

(Lärarutbildare 2). 

   

Lärarutbildaren förklarade hur hen ser på aktivt deltagande i undervisningen och att det enligt 

henmest handlar om att det är en stor fördel för studenterna i deras lärande. 

 

Det har inte med betyget i sig att göra […] men det är en förutsättning för att överhuvudtaget 

kunna betygsätta. [---] Att inte vara delaktig i processen gör att man hamnar utanför på ett visst 

sett. (Lärarutbildare 2). 

 



   

 

 

22 

 

Hen berättade om problematiken i och med Bologna-processen som förde med sig  att 

lektionerna skulle vara frivilliga och att endast examinationerna, som skulle ske vid specifika 

tillfällen, var obligatoriska. 

 

Jag blev jäkligt orolig, det stod om alla de här examinationerna och man behövde inte vara med 

på lektionerna och så vidare. Men så fanns det något som hette Kurskrav som jag stöttade upp 

det på och fick med att det här med att man måste faktiskt, man kan sätta kurskrav på hur 

mycket delaktig man måste vara. (Lärarutbildare 2). 

 

När vi frågade lärarutbildaren om hur sambandet mellan examinationsuppgifterna och skolans 

styrdokument ser ut argumenterade hen för hur vida detta samband borde vara så starkt som 

studenterna kanske önskar. 

  

Som student kanske man känner att nu hamnar man vid sidan om skolans verklighet. Men då 

måste man kanske också tänka, tror jag, det här ska hålla längre och de (studenterna) ska 

utveckla sitt tänk som gör att de ja, de har en läroplan idag men hur borde den vara? Är den bra? 

Hur mycket kan jag tänja i den för att få det som jag tycker att det borde vara? (Lärarutbildare 

2). 

 

Sammanfattningsvis ser lärarutbildaren  förbättringspotential rörande hur 

bedömningskriterierna beskrivs i momentspromemoriorna. Trots att den förmåga hen pratar 

mest om är visad rörelsekompetens så anser hen inte att den är av så stor vikt för 

bedömningen. Hen uttrycker att det inte finns några studenter som skulle underkännas i detta 

kriterium. Istället skulle extra stöd sättas in. Hen kan dock inte minnas vilket upplägg 

studenter med funktionshinder blivit erbjudna. 

3.2.2 Friluftsliv 

Det var endast delmomentpromemorian för Vinterfriluftsliv med skidåkning i ett ledarskaps- 

och grupperspektiv som innehöll en bedömningsmatris. För ett godkänt betyg ska studenterna 

ha förmågan att:  

o till viss del integrera kunskaper från de olika kunskapsområdena med friluftsliv och skidåkning  

o utföra och förevisa med balans, rytm och flyt:  

 Längdåkning: diagonalåkning på plant underlag, stakning på plant underlag och 

tillämpad åkning i lätt terräng   
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 Utförsåkning; tillämpad åkning med parallella skidor i medelbrant terräng, sväng i 

sväng (jämn svängradie) och stavisättning  

o genomföra turen på ett friluftsmässigt och säkert sätt på individnivå  

o planera, genomföra och leda med handledning en dagstur för andra, vilken genomförs på ett 

frilufts-mässigt och säkert sätt  

o undervisa och uppvisa ett analytiskt och reflekterande didaktiskt resonemang om 

delmomentets kunskaps-områden (ledarskap, grupprocesser, säkerhet och rörelselära/teknik 

med friluftsliv och skidåkning) (Delmomet-PM Vinterfriluftsliv med skidåkning i 

ett ledarskaps- och grupperspektiv). 

 

Delmomentspromemorian för Skridskoåkning saknade bedömningsmatris och delmomentet i 

Friluftslivs historia saknade PM helt. I Friluftslivshistoria bedömdes examinationsuppgiften, i 

form av salstentamen, med U (ej godkänt), G (godkänt) eller VG (väl godkänt) utifrån antal 

ihopsamlade poäng. I Skridskoåkning bedömdes kontrollstationerna och inlämningsuppgiften 

med godkänt eller ej godkänt utifrån hur vida de utfördes korrekt eller ej. 

 

Lärarutbildaren ansåg att studenterna på kursen kommit så långt i sin utbildning att de själva 

måste kunna ta ansvar för att ta del av bedömningskriterier och förväntade studieresultat. Hen 

förklarade också att examinationsuppgifterna oftast handlar om kunskapskontroll, om än i 

olika former. 

 

[…] oftast tycker jag att det ligger i stundetansvar när man har kommit så långt i utbildningen. [-

--] Vi försöker variera oss. Jag tror ju inte alltid på det här med tenta men vissa måste vi ju piska 

till, ursäkta uttrycket, vissa läser inte och då går det ju inte. (Lärarutbildare 1). 

  

På frågan om det finns studenter som inte klarar av att genomföra de praktiska 

examinationsuppgifterna uppgav lärarutbildaren , likt lärarutbildaren i bollspel, att detta  är 

helt främmande för hen.. 

 

Många till en början, men de får öva mer och så har vi kontrollstationer just för att alla ska klara 

vinterutbildningen. (Lärarutbildare 1). 

 

Vi frågade hur det ser ut för studenter med diverse funktionsnedsättningar varvid hen uppger 

att ordentliga riktlinjer från ledningen saknas. 
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Vi har nu startat en grupp som kommer börja träffas, för det här är jätteviktigt. Jag saknar att det 

inte finns ordentliga riktlinjer. Vad gör man med studenter som har olika funktionshinder? Vi 

måste göra en anpassad studiegång. Det kommer inte att se exakt likadant ut men vi kommer 

använda samma förväntade studieresultat, men med en annan lösning. Det är vi skyldiga att 

göra. (Lärarutbildare 1). 

 

Frågan utvecklades genom att vi frågade om studenter med bestående skador får möjlighet att 

läsa kursen. Lärarutbildaren framhöll  att alla måste få möjlighet att klara kursen på ett eller 

annat sett och när det gäller skador måste studenterna själva känna efter hur mycket de klarar 

av. 

Så länge de är med på vissa saker där de får utrymme att visa sitt tekniska kunnande. [---] De 

måste själva vara med och avgöra 'Hur mycket klarar mitt knä.' (Lärarutbildare 1). 

  

Hen förklarade vad som händer om studenten har en så allvarlig och bestående skada att 

denne inte kan följa med på fjällturen. 

  

Om man inte kan gå turen blir det en teoretisk uppgift där man ändå får vara med och tänka 

utifrån sitt ledarskap, planera en tur utifrån litteraturen så vi ser att dom inhämtat det. Vi vill inte 

stjälpa utan vi vill hjälpa så mycket som möjligt. (Lärarutbildare 1). 

 

I reflektionsuppgiften som behandlar grupprocesser och där studenterna ska utgå från gruppen 

under fjällturen, får studenten i fråga använda sig av annan valfri grupp. "[…] om man varit i 

grupp här nere på något sett va och göra en koppling." (Lärarutbildare 1). 

 

Beträffande frågan om vad syftet bakom att studenterna själva måste delta i olika praktiska 

moment, särskilt om det är möjligt att klara kursen ändå, förklarade lärarutbildaren detta 

utifrån sig egen lärarutbildarfilosofi. Hen uttryckte att ett problembaserat lärande är väldigt 

viktigt. "Jag ger ramar så får de utveckla själva. Jag tror att det är en otroligt viktig 

lärprocess." (Lärarutbildare 1).   

 

Hen berättade att hon anser att det kan vara nyttigt att som lärare själv ha fått uppleva och i 

och med det skapa sig förståelse för hur elever kan uppfatta olika situationer, men framhöll 

framförallt lärometoden bidrar till studenternas den personliga utveckling vilken stärker 

studenternas självförtroende. Hen talade även om den unika upplevelse studenterna får i 
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samband med fjällturen och att möjligheten att vistas i grupp i naturen på det sättet  är något 

visst och fantastiskt. 

  

Friluftsliv handlar ju om själva upplevelsen, du har en upplevelse i bollspel men det är ganska 

unika att få vara där ute tillsammans med en grupp så det är ju inte bara helt fokus på 

grupprocessen, inte bara helt fokus på ledarskapet, utan att få den här naturupplevelsen det är en 

stor del utav det hela. (Lärarutbildare 1). 

 

Lärarutbildaren tog också upp aspekten att den mesta undervisningen sker i olika grupper av 

olika huvudansvariga lärarutbildare. Olika lärare har olika erfarenhet och tankar om vilket 

som är bästa sättet att lära ut. Trots att de "snackar ihop sig" och "är ett tajt gäng" 

(Lärarutbildare 1) kommer individuella skillnader alltid förekomma i undervisningsstilar. 

Detta visade sig tydligt beträffande en examinationsuppgift som  studenter tog upp och som ej 

finns med i PM:et. Lärarutbildaren förklarade detta med att de kommit överens om att ha 

denna kunskapskontroll av att studenterna hade läst litteraturen flytande under lektionerna. 

Det skulle vara formativ bedömning. 

 

Min grupp förhörde jag hela tiden. Jag fick faktiskt säga till också 'nu tycker jag inte du verkar 

påläst, du får gå hem och läsa på.' (Lärarutbildare 1). 

  

Lärarutbildaren framhöll att hens jobb inte är att ge studenterna färdiga lektioner som de bara 

kan överföra till skolan i sin helhet. "Det vore att ointelligentförklara dem. Det vore pinsamt." 

(Lärarutbildare 1). Hen menade istället att det snarare handlar om att ge studenterna ramar 

och kunskap som de själva sedan är kapabla att omstrukturera för att passa in i skolan. Hen 

tog även upp aspekten att utbildningen måste vara anpassad för att studenterna ska kunna 

undervisa i hela Sverige. 

 

De kanske hamnar uppe i Pajala. och kan du inte åka skidor då ja då är du ju körd. [---]Sen är det 

ju grönt kort när de går ut, sen måste de gå fortbildningar och jobba vidare med de sakerna. 

(Lärarutbildare 1). 

 

Sammanfattningsvis bedömde denna lärarutbildare  bedömningskriterierna  för  vad 

studenterna ska kunna praktiskt som mer tydliga än vad hens kollega ansåg dessa vara. Hen 

såg, likt sin kollega,  inte något problem med praktiska examinationsuppgifter eftersom hen 
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anser att alla klarar av dem. Hen saknade riktlinjer för anpassad studiegång för studenter med 

funktionsnedsättningar. Trots att det finns sätt att bli godkänd utan att genomföra de praktiska 

uppgifterna så såg hen ett värde i att ha dem. Hen underströk även att en viktig del av 

friluftslivet är just upplevelse och menade att studenterna möter olika lärarutbildare vilket gör 

det omöjligt att undvika individuella skillnader i undervisnings- och examinationsmetoder.   

3.3 Hur upplever studenterna examinationsuppgifterna och dess 

bedömning? 

3.3.1 Bollspel 

Studenterna upplevde att de framförallt blev bedömda på tre punkter: hur ingående deras 

skriftliga reflektion var, deras egna rörelsekompetens och hur aktivt deltagande de var i de 

laborativa momenten under lektionerna. När det gäller rörelsekompetens och deltagande var 

studenterna osäkra på hur de egentligen blev bedömda. 

Visa rörelsekompetens (läser högt från bedömningskriterierna). Just det! Där var den ja. Det 

känns som att det var en stor grej. [---] Men jag vet att våra lärare som vi hade då tycker liksom 

att det är en viktig del. Så jag kan tänka mig att hon kollade säkert. (Student 1). 

En av studenterna upplevde att den skriftliga reflektionen och närvaron var det enda som 

bedömdes. Hen hade även svårt att förstå varför rörelsekompetens var en betygsgrundande 

förmåga. 

[…] det står flera saker här men det jag känner att jag faktiskt bedömdes på det var den här 

inlämningsuppgiften, att den faktiskt blev inlämnad och att jag var där. [---] men eh en visad 

rörelse kompetens. Jag ser inte riktigt hur det är så stor nytta. Jag tror att det är viktigare att man, 

att man eh visar att man visar att man förståelse för hur man bryter mer ett spel om det är det 

man vill nå till mindre övningar. Att visa på kompentens att kunna förändra den för en viss typ 

av klass till exempel. (Student 2).  

Flera av studenterna som var kritiska till att visad rörelsekompetens finns med som 

betygsgrundande förmåga ansåg dock att någon form att rörelsekompetens är fördelaktig att 

ha, men att sådana kriterier snarare borde förläggas till kurser i början av utbildningen.  

Man kan ju inte examinera högskolestudenter på hur bra de är på att åka skridskor eller hur hårt 

de slår en boll. Det handlar ju fortfarande om hur vi ska kunna lära ut det. Sen så kanske man 

inte kan vara helt tappad när det gäller och kunna hantera en boll. Man måste kanske kunna lite 

grann. (Student 3). 

Två av de intervjuade studenterna tyckte att två av punkterna i bedömningsmatrisen, planera, 

genomföra och reflektera om studentledda uppgifter och visa didaktiskförmåga avseende 
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arbetssätt, progression och arbetsformer och visa på ledarskap med fokus på elevers lärande, 

inte kan ha blivit bedömda rättvist. De ansåg att grupperna var alldeles för stora under 

uppgifterna där detta skulle kunna bedömas.  

När 14 personer ska planera nånting eller genomföra. Det går ju inte. [---] Det går inte heller att 

14 personer förklarar någonting. (Student 1).  

Även Student 2 hade åsikter om denna del och uttryckte rent förakt gentemot uppgiften 

genom att  kalla den för ”ett skämt” (Student 2).  

Hur ska vi kunna visa ledarskap liksom? Det är inte som att vi kommer va så här en lärare på 

varje elev som det blev den här gången. Utan det är ju en på 30. Och då ser jag inte riktigt 

meningen med det. (Student 2).  

 

Sammanfattningsvis upplevde studenterna att de blivit bedömda på inlämningsuppgiften och 

på aktivt deltagande på lektionerna, men att vissa uppgifter var felaktigt utformade. De 

upplevde att de inte hade fått chans att visa de förmågor som står angina i 

bedömningskriterierna under de examinerande uppgifterna. Trots att studenterna var kritiska 

till kravet på förmåga att visa rörelsekompetens, så tyckte alla att en lärare i idrott och hälsa 

behöver besitta någon form av grundläggande rörelsekompetens .  

3.3.2 Friluftsliv 

Studenterna upplevde att de i huvudsak blev bedömda vid fyra tillfällen; vid salstentamen i 

Friluftslivs historia, genom de olika kontrollstationerna, vid den praktiska metodiktentamen i 

alpint och längdskidåkning samt på inlämningsuppgifterna.  

Student 3 berättade att under hel-och halvdagsturen i skridskoåkning låg fokuseringen främst 

på säkerhetsutrustningen och inte på hur snabbt eller bra studenterna åkte. Under is-

livräddningen var det inte bara viktig att studenterna tog sig upp ur vattnet utan även hur de 

tog sig upp. "Ja men hur man tog sig upp ur isen."(Student 3). Allt skulle göras i en viss 

ordning. Student 2 uppgav  att hen genom att ha upplevt vissa moment känner sig bättre 

förberedd på att lära ut dem. 

Många gånger så handlar det ju om att man inte kan lära ut nånting på ett bra sätt om man inte 

har gjort det själv... den här vak grejen här är nåt som man bör ha upplevt liksom. (Student 2). 

 

Två av studenterna ansåg kontrollstationen i Laboration 1, På snö i Stockholm, var 

problematisk. Student 1 berättade att hen förstår poängen med en kontrollstation, men att den 
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borde ha föregåtts av en diskussion om att det var ett lärotillfälle som syftade till att bedöma 

vilken nivå studenterna låg på och huri vida en sådan uppgift lämpar sig i skolmiljö. 

Några kanske behöver öva lite mer. Typ så där och även föra en diskussion om att det här inte är 

ett sätt som man kan göra med elever i skolan. (Student 1). 

Alla studenter upplevde den egna färdigheten inom längdskidåkning och alpint som en 

betydande del av bedömningen. En av studenterna var dock kritisk till hur undervisningen 

hade lagts upp av den lärarutbildare hen hade i längdskidåkning. Hen upplevde att tekniken, 

utifrån tävlingsgrenen, fick alldeles för stort utrymme. På grund av det upplevde studenten att 

hen inte blivit tillräckligt  förberedd inför den examinerande uppgiften Praktisk 

metodiktentamen i längd och alpint. 

 

Och det var väl där jag kände att den här teknikträningen möjligen var lite overkill och då menar 

jag eftersom vi delades in i grupper och jag var i den tredje gruppen. Det blev liksom såhär som 

i väldigt många andra idrottsaktiviteter, eller fysiska aktiviteter som, där det finns nån form av 

koppling till tävlingsidrotten så var det som att det eftersträvansvärda, ska jag säga tekniken, var 

den som efterliknade tävlingsskidåkningen. Du vet så hära 'Vinkla stavarna lite mer såhär du vill 

får den så att den hamnar precis vid nedslaget vid pjäxan'. [---] på examinationen, då fick jag 

hitta på egna övningar. För att jag upplevde liksom att vi inte hade övat. [---] Vi hade petat 

teknik. (Student 2). 

 

Student 2 ansåg att själva examinationsuppgiften blev det viktigaste lärotillfället. Problemet 

enligt hen låg till stor del i att de olika lärarutbildarna undervisade på olika sett och att 

studenterna därmed fick undervisning med olika mycket fokus på teknik kontra didaktik. 

 

[…] det var liksom fortfarande hela undervisningen eh, i, längdskidor, det här berodde ju helt på 

vilken lärare man fick. Det var ett genomgående drag. Det var t.ex. personer som hellre byte till 

en sämre grupp för att få en annan lärare ... Där måste lärarna snacka med varandra och 

tydliggöra så det blir mindre skillnader. (Student 2). 

 

Lärarutbildaren ändå ha lyckats förmedla både den tekniska och didaktiska kunskapen till 

Student 2. Hen uttrycker nämligen senare att hen inte känner sig osäker i hur hen ska 

undervisa. 
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Det lades ju inte fokus på de didaktiska övningarna men eftersom de petade i min teknik så är 

man ju inte dum i huvet. Då fattar man ju att så här då kan jag ju lära. Då vet jag ju vad jag ska 

tänka på när jag ska lära andra. (Student 2). 

 

Student 3 tycker att den lärarutbildare hen hade i momentet förmedlade både teknik och 

didaktik på ett bra sätt. 

 

Vi körde snöbollskrig på längdskidor för att man inte skulle stå och säga att nu tränar vi just på 

tekniken. Utan då blev det automatiskt att vi skulle lära oss att springa på skidor och lära oss 

olika växlar. Då gjorde vi snöbollskrig. (Student 3).  

 

Som avslutning frågade vi studenterna om de känner att de missat något i sin utbildning inför 

den kommande lärarrollen. Ingen av studenterna uppgav att de känner sig oroliga för att 

undervisa i skolan.  

Nej alltså det är ju också nåt som man får sätta sig och rita upp en bra plan, hur kan man bryta 

ner det här men det är ju, vi har ju fått visa verktyg av hur man kan tänkas göra. (Student 3). 

 

Sammanfattningsvis pratade studenterna mest om den egna förmågan i detta delmoment 

vilket tyder på att det är det som lärarutbildarna satt i fokus. Didaktiken verkar i vissa grupper 

ha försvunnit helt, medan den i andra grupper vävts in men då i kombination med teknik. 

Studenterna upplevde en tydlig skillnad i upplägget av längdskidåknings-lektionerna 

beroende på vilken lärarutbildare som höll i den.   

3.4 Analys utifrån Shulmans ramverk 

Efter de resultat vi fått genom intervjuerna och våra analyser av PM, så  är det uppenbart att 

den diskussion som vi presenterat i inledningen är helt motiverad. Utbildningsprogrammet till 

lärare i idrott och hälsa har en uppdelning mellan den egna färdigheten och didaktik. För att 

tydliggöra detta använder vi oss här av Shulmans ramverk. Vi kommer i denna analys enbart 

att använda två delar av Shulmans ramverk. Kunskap om innehåll och kunskap om 

pedagogiskt innehåll. Skälet för det är att dessa svarar mot innehållet om egna färdigheter och 

didaktik.   
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3.4.1 Kunskap om innehåll 

Shulmans kunskap om innehåll innebär att lärare besitter stor kunskap om ett ämnesinnehåll, 

det vill säga själva substansen (Shulman 1986). För lärare i idrott och hälsa består innehållet 

av bland annat motorik, fysiologi, biomekanik och idrottshistoria. Innehållet motsvarar 

kunskap både i och  om dessa områden, alltså även den egna färdigheten. 

Kunskap om innehåll, speciellt vad gäller egna färdigheter, står i fokus under de 

friluftslivsrelaterade delmomenten och det bollspelsrelaterade momentet. Detta gäller särskilt  

de förstnämnda. Av intervjuerna och analyserna av moment- och delmomentspromemoriorna  

framgick att studenterna förväntas utveckla färdigheter i skridskoåkning och skidåkning i 

längd och alpint. I promemoriorna finns till exempel punktlistor på tekniska förmågor som 

studenterna förväntas besitta för att få ett godkänt betyg. I intervjuerna framkom att det, under 

vissa lektioner, är rena tekniker som en del studenter har undervisats i. De kontrollstationer 

och duggorna som fanns i både delmomentet Vinterfriluftsliv med skidåkning och 

Vinterfriluftsliv med skridskoåkning visar också på att det fanns ett fokus på den egna 

färdigheten. Även beträffande delmomentet Träff-, slag- och löpspel förväntas studenterna 

utveckla färdigheter i olika moment som boboll, softboll och golf. I detta delmoment var den 

egna färdigheten framförallt i fokus under golfmomentet som utgjorde en relativt stor del av 

kursen. 

 

Vad vi kan utläsa av det ovan nämnda  är att kunskap om innehåll främst står i fokus i 

undervisningen men  nästan inte alls i de faktiskt examinerande uppgifterna. Detta stämmer 

överens med resultatet som Backman & Pearson (submitted) fått i sin studie av  

lärarutbildningen i Australien.  

3.4.3 Kunskap om pedagogiskt innehåll 

Denna del handlar om att som lärare kunna ta kunskap om innehåll och kunskap om 

pedagogik och föra samman dessa och att därmed  anpassa hur ett ämnesinnehåll på bästa sätt 

ska läras ut till den elevgrupp som läraren har framför sig (Shulman 1986). 

Kunskap om pedagogiskt innehåll behandlas främst i de skriftliga examinationsuppgifterna 

som finns med i alla delmoment förutom i Friluftslivshistoria. Uppgiften från Vinterfriluftsliv 

med skidåkning går ut på att studenterna ska reflektera kring grupprocesser och ledarskap 

under fjällturen. I uppgiften från Vinterfriluftsliv med skridskoåkning ska studenterna 

skriftligt dokumentera planeringen av en långfärdskridskotur med allt vad de innebär.  I Träff- 
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slag- och löpspel ska studenterna reflektera kring olika lärostilar och hur dessa kan användas i 

skolan. Alla dessa inlämningsuppgifter ska även vara förankrade i kurslitteratur. I 

delmomentet Vinterfriluftsliv med skidåkning finns även en praktisk examinationsuppgift 

som behandlar kunskap om pedagogiskt innehåll. Uppgiften går ut på att  studenterna utifrån 

givna förutsättningar och på en spelad elevs erfarenhet få denne att nå ett visst uppsatt mål i 

längdskidåkning och alpint.  

 

Den faktiska undervisningen på lärarutbildningen i denna del verkar dock inte ha genomförts 

fullt ut utan fokus tycks snarare ha legat på kunskap om innehåll. Lärarutbildarna pratade om 

det under intervjuerna. Den ena sade att hen bistår med ett ramverk som studenterna sedan får 

fylla själva. Den andra hade full förståelse för att studenter kanske känner att de hamnar 

utanför skolans verksamhet. Shulman skriver  att utvecklingen av förmågan  är en pågående 

process hos en lärare under hela dennes yrkeskarriär (Shulman 1986). Det kan därmed vara så  

att det inte är möjligt att lära ut kunskapen på ett program utan att denna är något som erhålls 

genom  erfarenhet med elever. I övrigt stämmer även dessa resultat överens med Backman & 

Pearsons (submitted) studie från Australien. Kunskap om pedagogiskt innehåll lärs alltså 

främst ut med hjälp av  skriftliga examinationsuppgifter.  

4 Diskussion 

I denna del kommer studiens syfte och frågeställningar att diskuteras. Syftet med studien var 

att undersöka och analysera de examinerande uppgifterna i bollspel och friluftsliv på 

Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm samt dess relation till skolans styrdokument i 

idrott och hälsa och dess relevans för lärarrollen. Följande frågeställningar besvarades: Vad 

ska studenterna kunna enligt examinationsuppgifterna? Hur bedömer lärarutbildarna 

examinationsuppgifterna? Hur upplever studenterna examinationsuppgifterna och dess 

bedömning?  

Rapporter från Skolverket (2009, 2012) pekar på att bollspel och lekar tar upp stor del av 

timmarna under skolans lektioner i idrott och hälsa. Det kanske inte behöver vara 

problematiskt förutsatt att bollspel och lekar används på rätt sätt. Det som Teng (2013) 

kommer fram till i sin forskning är att bollspel och lekar kan användas som ett utmärkt 

verktyg för att lära ut samarbete och respekt för andra. Frågan är snarare hur det lärs ut på 

lärarutbildningen i idrott och hälsa. Vad ska studenterna kunna och hur examineras detta? 

Vissa delar av det delmoment vi undersökt är direkt kopplade till den egna färdigheten hos 
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studenterna. Den del som handlade om didaktik i delmomentet Träff-, slag- och löpspel 

upplevde studenterna dock tyvärr föll lite platt.  De upplevde att det berodde på att 

organisationen kring den delen inte var helt optimal. Den student som kallade delmomentet 

"ett skämt" menade att innehållet kunde ha varit bra om uppgifterna organiserats annorlunda. 

Samtliga studenter har dock understrukit att det var bra att lära sig om de olika lärostilar som 

kursen behandlade.  I delmomentet Vinterfriluftsliv med skidåkning fanns en skriftlig 

reflektion som examinerande uppgift.  Den ska lämnas in efter det att delmomentet är färdigt. 

För att fläta ihop den egna färdigheten med didaktik är frågan om det inte vore bättre för 

studenterna att reflektera kring didaktiken samtidigt som momentet utfördes. Det sagda gäller 

fjällturen, men det var också under den som ledarskapet och grupprocesserna ingick.  

Vi är kritiska till om det verkligen går att lära sig didaktiken genom en reflektionsuppgift, 

vilket var det sammanhang som lärostilarna främst behandlades i. Att inte integrera dessa mer 

i undervisningen, så att studenterna även får praktisera dem i olika sammanhang, anser vi 

snarare bidrar till den dualistiska synen på ämnet som Backman och Pearson (2016) tar upp. 

Alltså kan studenterna komma att bli förvirrade angående sin framtida lärarroll beträffande 

vad de ska lära ut och hur det ska läras ut.   

I studien framgår att det inom ämnet friluftsliv finns   undervisning beträffande  studenternas 

egna färdigheter och ledarskap samt grupprocesser. Studenterna reflekterade främst kring den 

egna färdigheten när de berättade om de examinerande uppgifterna och  bedömningen. Det 

var också den de upplevde att de tränade mest på under delmomenten. Lärarutbildaren som 

intervjuades har tilltro till att studenterna ska kunna lägga pusslet själva. Hen bistår enligt sina 

upgifter med ramarna och studenterna ska sedan kunna utforma undervisningen i skolan 

själva. Vi ställer oss frågan om studenterna detta? Det som tidigare forskning pekar på är att 

lärare i idrott och hälsa har svårt att lyckas med friluftslivsundervisningen i skolan, speciellt i 

miljön i närheten av skolan (Backman 2010). En bidragande faktor till detta kan vara att 

studenter som läser till lärare på GIH i Stockholm får utbildning som förläggs långt från 

skolan. Det kan därför vara alltför svårt att anpassa det läraren lärts sig under sin egen 

utbildning till en nivå som fungerar i skolan. Utifrån intervjuerna i denna studie är det svårt 

att tyda om studenterna har förstått det som lärarutbildaren hävdar dock har ingen av 

studenterna uppgett att denne skulle känna sig oförberedd att undervisa i friluftsliv i skolan. 

Det krävs mer forskning om fler studenters upplevelser för att få en klarare bild. Vi anser att 

friluftslivsutbildningen på idrottslärarprogrammet bör vara starkare knutet till  det lärarna 
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förväntas lära ut i skolan. Kanske skulle undervisningen till och med behöva läggas upp på ett 

annat sätt. 

Att studenternas egna färdigheter var i fokus kom också fram när de berättade om 

undervisningen i längdskidåkning. En student berättade att de inte hade någon 

didaktikundervisning alls under dessa moment. Istället  petades det i tekniken. Enligt Larssons 

(2009) studie om studenternas och lärarutbildarnas tankar kring utbildningen och yrket vill 

studenterna lära sig olika idrotter. De ser det till och med som en av de främsta sakerna de ska 

lära sig under sin utbildning och att det är vad som kännetecknar en bra lärare. Enligt 

studenterna och lärarutbildarna i Mordals (2011) studie hänger de idrottsliga färdigheterna 

också starkt ihop med den didaktiska kompetensen. Det framkom även i de intervjuer vi 

utförde med studenter att den utbildning de genomgått, framförallt i friluftsliv, har gjort dem 

tryggare att inta rollen som lärare.  

Mot bakgrund av det ovan sagda  är det tydligt att utbildningen till lärare i idrott och hälsa bör 

ha kvar dessa praktiska delar. Att studenterna skulle finna teknikträningen som det 

meningsfulla med undervisningen i längdskidåkning som studenterna i studien av 

Maivorsdotter et al. (2014) stämmer inte med resultaten från denna studie. Den student som 

varit med om att lärarutbildaren endast undervisat teknik uttryckte stark kritik och kände sig 

oförberedd inför den praktiska metodiktentamen. Samtidigt tyckte den student som upplevt att 

didaktik och teknik integrerats i undervisningen att detta var fantastiskt bra eftersom det gav 

hen inspiration till hens framtida lektionsplaneringar. 

När det kommer till bedömning upplevde studenterna att visad rörelsekompetens var en av de 

mest centrala delarna, inom båda ämnesområdena. Detta trots att båda lärarutbildarna har 

inställningen att det inte finns studenter som inte utvecklat nog rörelsekompetens vid 

delmomentens slut. Detta stämmer överens med Backman och Pearsons (2016) upptäckt om 

att få studenter blir underkända på dessa områden. I PM:et för det bollrelaterade delmomentet 

fanns inte heller några tydliga instruktioner eller skalor på vad som är tillräckligt god visad 

rörelsekompetens. Lärarutbildaren efterlyste dock sådana under intervjun. 

I samma takt som skolans styrdokument ändrats och omstrukturerats har även utbildningen till 

lärare i idrott och hälsa ändrats. Genom åren har typen av aktivitet som lärs ut ändrats  från 

gymnastik till mer idrott. Vidare harfysiologin fått ge vika för pedagogik och didaktik 

(Meckbach & Lundwall 2014). Om ändringarna fått genomslag i skolans undervisning kan 

dock diskuteras efter att undersökningar från skolinspektionen presenterats. Om pedagogik 
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och didaktik fått mer plats på utbildningen till lärare i idrott och hälsa, friluftsliv blivit centralt 

innehåll och specifikationer om bollspel tagits bort i skolans undervisning, varför ser 

undervisningen då ut som det gör i skolan?     

Vi anser att Shulmans kunskap om pedagogiskt innehåll kan vara det som behövs för att 

sammanfläta ämnesinnehållet och pedagogiken. Det vore en fördel att lägga upp all utbildning 

på lärarprogrammet på detta sätt och att hela tiden jobba med Kunskap om pedagogiskt 

innehåll. Detta skulle motverka den förvirring som uppstått i och med de olika synsätten på 

den egna färdigheten kontra didaktik. Dock menar Shulman (1986) att detta är en process som 

sker under en lärares tid i skolan. Förmågan att lära ut kanske inte i sig går att lära ut utan är 

en mognadsprocess som uppstår först i mötet med elever. Att introducera det på utbildningen 

till lärare i idrott och hälsa på ett tydligt sätt skulle hjälpa studenter att sammanfoga 

utbildningen i egna förmågan och pedagogik, didaktik. 

4.1 Metoddiskussion 

Valet att använda intervjuer och analys av PM anser vi främjade studiens syfte. Detta 

eftersom frågeställningarna undersöker hur någonting är, de är av fenomenologisk karaktär 

(Kvale & Brinkman 2014, s. 142f.). Med en enkät hade vi inte fått de uttömmande svar som 

vi behövde för analysen (Hassmén & Hassmén 2008, s.107f.). Vi är dock inte vana att 

intervjua så när vi i efterhand  lyssnade och transkriberade insåg vi att vissa frågor inte hade 

besvarats. Detta trots att intervjuguiderna till lärarutbildare och studenter bearbetats under 

flera tillfällen. Vårt teoretiska ramverk fyller vårt syfte, det finns dock studier som kritiserar 

det för att inte vara precist nog (Ward 2013). Det finns andra forskare som utvecklat 

ramverket och som eventuellt skulle kunna bidra till ett ändrat synsätt på tillämpningen.    

 

Resultatet i vår studie går inte att applicera på hela utbildningen i det valda ämnesinnehållet 

på GIH, det har vi för lite underlag för. Detta beror dels på  att vi endast undersökt en av de 

tre kurser studenterna läser  där detta ämnesinnehåll ingår, dels på att vi inte intervjuade ett 

tillräckligt antal studenter för att kunna generalisera deras åsikter (Hassmén & Hassmén 2008, 

s. 155).   
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5 Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka och analysera de examinerande uppgifterna i bollspel 

och friluftsliv på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm samt dess relation till skolans 

styrdokument i idrott och hälsa och dess relevans för lärarrollen. 

 

Det vi funnit i vår studie är att det finns en koppling mellan de förväntade studieresultaten för 

kurserna på lärarutbildningen och skolans styrdokument. Alltså finns det en relation mellan 

det som lärs ut på utbildningen och det som lärarna förväntas undervisa om i skolan. Det finns 

dock delade meningar mellan lärarutbildare och studenter om hur tydlig denna relation är. 

Kopplingen framgår också mer eller mindre i olika moment. I det bollrelaterade delmomentet 

vi undersökt säger lärarutbildaren att hen förstår att studenter kan tycka att relationen till 

skolans styrdokument är svag. Men samtidigt tycker hen att det kanske inte bör vara tydligare 

eftersom hen menar att studenterna alltid måste vara förberedda på nya styrdokument samt att  

de ska vara förmögna att tänka själva utifrån det rådande styrdokumentet och avgöra vad de 

anser vara mer eller mindre viktiga inslag. Vi anser att detta är en bra tanke men att det inte 

riktigt går hem om studenterna inte är medvetna om den, vilket de inte verkar vara. 

 

Vi har även kunnat se, utifrån Shulmans ramverk, att utbildningen i bollspel och friluftsliv är 

uppdelad. Examinationsuppgifterna och undervisningen har övervägande olika inriktning. 

Examinationsuppgifterna behandlar didaktik och undervisningen studenternas egna 

färdigheter. Vad gäller relevansen för den kommande lärarrollen skulle 

examinationsuppgifterna behöva sammanfläta studenternas egna färdighet och pedagogiken 

mer. Enligt Shulmans ramverk tror vi att studenter på lärarutbildningen skulle bli bättre 

förberedda inför den kommande lärarrollen om utbildningen omformades så att Kunskap om 

pedagogiskt innehåll alltid var i fokus,både i undervisningen och i de examinerande 

uppgifterna. Detta för att öka studenternas känsla av trygghet inför lärarrollen men också för 

att ändra hur undervisningen i skolan ser ut idag.   

5.1 Fortsatt forskning 

Efter vår studie och det som den frambringat skulle en bra uppföljning vara att undersöka hur 

utbildningen till lärare i idrott och hälsa kan utveckla sammanflätningen av egen färdighet och 

didaktik hos studenterna.   
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Bilaga 1 Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka och analysera de 

examinerande uppgifterna i bollspel och friluftsliv på Gymnastik- och idrottshögskolan i 

Stockholm samt dess relation till skolans styrdokument i idrott och hälsa och dess relevans för 

lärarrollen.  

1. Vad ska studenterna kunna enligt examinationsuppgifterna? 

2. Hur bedömer lärarutbildarna examinationsuppgifterna? 

3. Hur upplever studenterna examinationsuppgifterna och dess bedömning? 

Vilka sökord har du använt? 
Idrottslärarutbildning 

Physical education teacher education 

PETE 

Backman 

Shulman 

Pedagogical Content Knowledge 

PCK 

 

 

Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog 

Ebsco 

Google Scholar 

Google bildsökning 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Här ska du skriva ner de sökningar som gav material som du har använt för att beskriva 

forskningsläget. Skriv för varje sökning vilken bibliotekskatalog, artikeldatabas eller 

sökmotor på webben det gäller och sedan själva sökningen, dvs hur du har kombinerat dina 

sökord. Ange trunkering (*), booleska operatorer (and, or, not) etc om du har använt dessa i 

sökningen. 

 

Exempel: 

Ebsco: Physical education and child* and motivation 

Google Scholar: “Physical education” children school 

 

Kommentarer 
Vi fick tag på en bok som summerade den mesta forskningen om idrottslärarutbildningen i 

Sverige, Norge och Danmark. Det var till stor hjälp at kunna utgå ifrån den och sedan söka 

på originalartiklarna.  

  



   

 

 

 

Bilaga 2 Intervjuguide Studenter 

Allmänt, examinationer-förväntade studieresultaten, kommande profession 

 

1. Hur upplever du utbildningen i boll respektive i friluftsliv? Finns någon särskild 

inriktning inom dem? 

 

 

2. Gå igenom examinationerna. 

a. Vad gjorde ni under examinationerna?  

b. Hur blev du bedömd? 

-resonera kring detta 

 

3.  

a. Hur kan du använda dig av de färdigheter som examinerats i din kommande 

profession? 

b. Hur kan du använda dig av de färdigheter som beskrivs i de förväntade 

studieresultaten, i din kommande profession? 

4.  

a. Kan du dra paralleller mellan de färdigheter som beskrivs i de förväntade 

studieresultaten och skolans styrdokument? 

b. Kan du dra paralleller mellan de färdigheter som examinerats och skolans 

styrdokument? 

 

5. Finns det något du saknar som du tycker borde varit med som examinerande moment? 

6. Finns det något du saknar utifrån skolans styrdokument? 

7. Finns det något du är orolig att du missat inför den kommande professionen?  

 

 

  



   

 

 

 

Bilaga 3 Intervjuguide Lärarutbildare 

 

Allmänt, examinationer-förväntade studieresultat, läroplan och lärarrollen 

  

1.  Övergripande om utbildning och kariär:  

a. När och var utbildade du dig? Hur lång var utbildningen då?  

b. Har du jobbat som idrottslärare? När? Hur länge?  

c. Hur länge har du jobbat som lärarutbildare? Hur kom du in på det?   

2. Vad har du för del I framtagningen av moment och del-moment PM?  

3. Gå igenom de examinerande uppgifterna utifrån vår PM-sammanställning.  

a. Vad skall eleverna göra och hur bedöms de?  

b. Har studenterna uppfattat detta?  

c.   

4. Finns det studenter som ej kan genomföra de praktiska 

examinationsuppgifterna(längd/skridsko/alpin)? Hur förväntas de undervisa?  

5. Vad är syftet med att övriga elever skall kunna genomföra de praktiska momenten? 

Blir de bättre lärare?  

6. Finns det någonting övrigt i momentet, förutom examinationsuppgifterna, som kopplar 

till de förväntade studieresultatren?   

7. Koppling mellan examinationerna och styrdokumenten i skolan/professionen  

a. Hur bidrar de examinerande uppgifterna till studenternas kommande 

profession?   

b. Hur ska studenterna kunna använda sig av dessa färdigheter, som examineras, i 

deras kommande profession?  

8. Koppling till styrdokumenten i skolan och lärarrollen  

a. Vad har examinationsuppgifterna för koppling till lärarrollen och 

styrdokumenten i skolan?  

b. Vad har examinationerna för koppling till de förväntade studieresultaten?  

c. Vad har de förväntade studieresultaten för koppling till lärarollen och 

styrdokumenten i skolan?  

9. Finns det något du saknar i de förväntade studieresultaten eller som examinations 

uppgift som hade haft relevans? 

 



   

 

 

 

  



   

 

 

 

Bilaga 4 PM-sammanställning till Intervjuer 

Friluftsliv  

Förväntade studieresultat:  

1. förutse, organisera och hantera säkerhetsaspekter i lärarpraktiken i idrott och hälsa,  

2. tillämpa, analysera och värdera didaktiska verktyg avseende ledarskap och 

arbetsformer samt teknik och metodik i idrottens praktiker,  

  

3. självständigt planera, genomföra och analysera undervisningssituationer och här 

igenom uppvisa fördjupad insikt i ämnesdidaktiska frågor,  

  

4. kritiskt analysera de förutsättningar som karaktäriserar de idrottsliga rummen samt 

visa förmåga att variera och utveckla undervisning i didaktiskt komplexa situationer,  

5. redogöra för det svenska friluftslivets framväxt,  

6. kommunicera, reflektera över och kritiskt granska sina egna och andras 

ställningstaganden i didaktiska frågor som utgångspunkt för lärande och 

skolutveckling  

  

Delmoment:  

1. Ur ett historiskt perspektiv  

2. Långfärdskridsko  

3. Fjäll  

  

Ur ett historiskt perspektiv  

Examinationer:  

 Skriftlig salstentamen   

  

Långfärdskridsko  

Examinationer:  

 Godkända kontrollstationer  

 Genomföra en lärarledd halv- respektive heldag med fullständig utrustning  

 Planera och genomför egen heldag I grupp  

Kontrollstationer:  



   

 

 

 

 Skriftlig "dugga" på kurslitteratur.   

 Islivräddning inomhus och utomhus   

 Goda personliga färdigheter i långfärdskridskoåkning: kunna åka framåt och bakåt, 

glida på en skena, stanna och orka åka minst två timmar i ett svep på ÖIP.   

 Genomföra lärarledda halv- respektive heldagsturer med fullständig utrustning   

  

Skidåkning  

Kurskrav:  

 Godkända examinationer  

 Deltagande i laborationerna  

Examinationer:  

 Praktisk metodiktentamen i alpint och längdåkning (+seminarium)  

 Skriftlig reflektion  

Laborationer:  

1. På snö i Stockholm – syfte: få grundläggande känsla för att med hjälp av skidor 

förflytta sig på snö. Är även en kontrollstation för att uppvisa tillräckligt god 

skidkompetens för att kunna genomföra turen.  

2. Fjälltur på skidor – syfte: genomföra ledarskaps-, orienterings- och säkerhetsövningar 

samt laborera/öva och praktisera på "friluftsmässighet" i avancerad miljö. Varje kväll 

genomförs ett seminarium med ett didaktiskt ledarskaps- och grupperspektiv. Tar 

utgångspunkt i det som hänt under dagen och kurslitteraturen.  

  

Bedömning:  

Förmågor  

 Integrera kunskaper från delmomentens kunskapsområden; ledarskap, grupprocesser, 

säkerhet och rörelselära/teknik med friluftsliv och skidåkning (längd, alpint, 

snowboard)  

 Utföra och förevisa  

o Längdåkning: diagonalåkning på plant underlag, stakning på plant underlag, 

tillämpad åkning i lätt terräng  

o Utförsåkning: tillämpad åkning med parallella skidor i medelbrant terräng, 

sväng i sväng (jämn svängradie), stavisättning  



   

 

 

 

 Leda en dagstur av friluftskaraktär; planera, genomföra och leda på ett friluftsmässigt 

sätt  

 Undervisa i och om delmomentets kunskapsområden utifrån metodiska och didaktiska 

resonemang  

  

Träffspel, slag- och löpspel  

Förväntade studieresultat:  

1. röra sig allsidigt, utöva och anpassa rörelser och aktiviteter till olika sammanhang och 

miljöer,   

2. förutse, organisera och hantera säkerhetsaspekter i lärarpraktiken i idrott och hälsa,  

3.  tillämpa, analysera och värdera didaktiska verktyg avseende ledarskap och 

arbetsformer samt teknik och metodik i idrottens praktiker,   

4. självständigt planera, genomföra och analysera undervisningssituationer och 

härigenom uppvisa fördjupad insikt i ämnesdidaktiska frågor,   

5. kritiskt analysera de förutsättningar som karaktäriserar de idrottsliga rummen samt 

visa förmåga att variera och utveckla undervisning i didaktiskt komplexa situationer,   

6. kommunicera, reflektera över och kritiskt granska sina egna och andras 

ställningstaganden i didaktiska frågor som utgångspunkt för lärande och 

skolutveckling  

Examinationer:  

 Skriftlig inlämningsuppgift  

 Seminarium på kurslitteratur  

 Aktivt deltagande och visad rörelsekompetens vid den laborativa verksamheten  

  

Laborativa moment:    

 Mästerteam lär sig ett spel; praktik, metodik, taktik och träning  

 Mästerteam lär ut spelet genom cooperativ learning  

 Golf i skolan   

 Golf på träningsanläggning  

 Golf på anläggning  

Bedömning:  

Förmågor 



   

 

 

 

 Planera, genomföra och reflektera över de studentledda uppgifterna och visa didaktisk 

förmåga avseende arbetssätt, progression och arbetsformer  

 Visa ledarskap med fokus på elevers lärande  

 Visa rörelsekompetens i de laborativa momenten  

 Genomföra examinationsuppgiften enligt anvisningarna 

 

 

  



   

 

 

 

Bilaga 5 Sammanställning Skolans styrdokument till 

Intervjuer 

Friluftsliv  

 Ges möjlighet att utveckla:  

  Samarbetsförmåga och respekt för andra  

 Förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för 

värdet av ett aktivt friluftsliv   

 Förmågan att genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika 

förhållanden och miljöer  

Centralt innehåll:  

 Idrott, friluftsliv och olika former av motion  

 Metoder och redskap för friluftsliv  

 Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad  

 Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.  

 Allemansrättens grunder.  

 Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och 

utevistelser samt friluftsliv.  

 Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.  

 Kulturella traditioner och arv i samband med friluftsliv, utevistelse och 

naturupplevelser samt som samhällsfenomen.  

 Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig 

förmåga och hälsa.  

 Förmåga att hantera säkerhet och nödsituationer i samband med fysiska aktiviteter  

 Friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga  

 Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation.  

 Upplevelsebaserade rörelseaktiviteter utomhus, till exempel paddling, klättring, 

ridning, orientering, friluftsliv och geografiskt betingade aktiviteter som skidåkning.  

 Idrott, dans och motionsaktiviteter som samhällsfenomen och som sociala och 

kulturella verktyg  

   

  

Kunskapskrav:  



   

 

 

 

 Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika 

förhållanden, miljöer och regler. Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig 

i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.  

 Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom 

kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och 

kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal 

framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.  

 Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra friluftsliv, motion och idrott. 

Dessutom kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala 

och kulturella fenomen och översiktligt beskriva sociala faktorers betydelse för 

fysiska aktiviteter, livsstil och hälsa.  

  

Bollspel  

Ges möjlighet att:  

 Utveckla samarbetsförmåga och respekt för andra  

 Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang  

 Planera, genomföra och värdera idrott och fysisk aktivitet utifrån olika sysätt på hälsa, 

rörelse och livsstil  

  

Centralt innehåll:  

 Utveckla allsidig kroppslig förmåga: grovmotoriska och sammansatta grundformer 

samt komplexa rörelser  

 Delta i idrotter, friluftsliv och olika former av motion och kunna anpassa sina rörelser  

 Kunskaper om kulturellt arv och sociala aspekter av idrotter och naturupplevelser  

 Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och 

vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa.  

 Idrott, dans och motionsaktiviteter som samhällsfenomen och som sociala och 

kulturella verktyg  

Kunskapskrav:  

 Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som 

utvecklar den kroppsliga förmågan  

 Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom 

kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och 



   

 

 

 

kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal 

framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.  

 Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som 

utvecklar den kroppsliga förmågan  

 Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra friluftsliv, motion och idrott. 

Dessutom kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala 

och kulturella fenomen och översiktligt beskriva sociala faktorers betydelse för 

fysiska aktiviteter, livsstil och hälsa. 

 

 


