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Förord 

 

Vi vill tacka de verksamma lärarna vid GIH – Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm 

som medverkat i denna undersökning. Vidare vill vi även tacka vår handledare Lina Wahlgren 

som varit en stor tillgång i fråga om konstruktiv kritik. Ytterligare tack riktas till övriga 

seminariedeltagare som även dessa bidragit med feedback och rekommendationer för 

färdigställandet av denna uppsats. 
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Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att, med utgångspunkt i Habermas 

system- och livsvärldsteori, undersöka hur bedömnings- och betygsförfarandet utformas och 

praktiseras inom ämnet idrottslära på ämneslärarutbildningen vid GIH – Gymnastik- och 

idrottshögskolan i Stockholm. Ett delsyfte var att undersöka hur detta kan tänkas påverka 

nyexaminerade idrottslärares professionella förmåga att bedöma och betygssätta elever. 

 Vilken syn kring färdigheter, bedömningsunderlag och betygssättning förekommer hos 

examinationsansvariga lärare inom idrottslära på GIH? 

 Hur är examinationsförfarandet uppbyggt inom idrottslära på GIH? 

 Hur förmedlas förmågor och färdigheter kring bedömning och betygssättning vidare 

till studenter på lärarutbildningen på GIH? 

Metod: Studien genomfördes genom utföranden av kvalitativa intervjuer på totalt fyra 

idrottslärare inom idrottslära på GIH. Textanalys av styrdokument, i form av kursplaner, var 

ytterligare en metod som tillämpades för att stärka validiteten och reliabiliteten i 

undersökningen.  

Resultat: Lärarna ser betygssättningen som en komplicerad uppgift, där i synnerhet didaktisk 

färdighet men även praktisk färdighet formar en formativ och summativ bedömning. 

Förväntade studieresultat är det instrument som ligger till grund för hela betygsförfarandet. 

Lärarna anser att förmedlingen av förmågor rörande bedömning och betygsättning till 

studenterna bör utvecklas. Dock anger de att vissa bedömningsmetoder, såsom 

kamratfeedback och ”tränat” öga, tillämpas i undervisningen för att studenterna ska få 

möjlighet att utveckla denna förmåga.  

Slutsats: En eklektisk inställning till betygsättning inom idrottspraktiska moment är 

fundamental för att förmedla kunskap och främja lärande till elever/studenter. 

Sammansmältning av formativ och summativ bedömning samt aspekterna av Habermas 

system- och livsvärld är essentiellt i strävan mot ett trovärdigt och transparent bedömnings- 

och betygsförfarande. 

 

  



 

 

Abstract 

 

Aim: The purpose of the study was to investigate how the assessment and grading is designed 

and practiced in the practical courses of physical education at GIH - the Swedish School of 

Sport and Health Sciences, along with how it could affect newly graduated physical education 

teachers’ ability to assess and grade students. The study was based on Habermas’s system and 

life-world theory. 

 What view occurs concerning proficiencies, basis for assessment and marking among 

teachers who are responsible for examinations within physical education at GIH? 

 How is the examination structured within physical education at GIH? 

 How are skills and proficiencies among assessment and marking further mediated to 

students in the teacher education at GIH? 

Method: The case study was realized by performing qualitative interviews with a total of four 

teachers at physical education at GIH. Additionally, syllabi were text-analyzed to improve the 

validity of the study.  

Results: From the results we found that the teachers experience marking as a complicated 

assignment, where particularly the didactic ability but also the practical ability form a 

formative and summative assessment. Learning outcomes are the key in the creation of the 

marking procedure. The teachers believe that the mediation of the abilities regarding 

assessment and marking to the students is a matter to develop. However, they state that certain 

assessment-methods, such as peer-feedback and “trained” eye, are applied in class since the 

students should have the opportunity to expand this ability. 

Conclusion: An eclectic approach towards marking in practical items in physical education is 

fundamental in order to mediate proficiency and improve learning to pupils/students. 

Integration of formative and summative assessment along with the features of Habermas’s 

system and life-world are vital so as to create a reliable and transparent assessment and 

marking procedure. 
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1. Inledning 

Betygssättning har på senare år kommit att ta allt större plats i skoldebatten. Frågorna som 

flitigt diskuteras och söker svar är många. När ska betyg införas? Vilka medel har den 

ansvarige läraren till förfogande för sin bedömning? Hur kan bedömningen utformas så 

rättvist som möjligt?  

 

Inom Idrott & Hälsa har diskussionen kring betyg ofta handlat om vilka moment som 

dominerar undervisningen och i vilken utsträckning de ansvariga lärarna ser till olika 

undervisningsmoment i sin bedömning av varje enskild elev. Utvecklingen av läroplanen har 

gått från att i detalj specificera innehållet i idrottsundervisningen (Skolöverstyrelsen 1969) till 

att bli ett styrdokument som ger en bredare syn på ämnet och lämnar större utrymme för 

individuell tolkning (Utbildningsdepartementet 1994). Det större tolkningsutrymmet och det 

ospecificerade undervisningsinnehållet i kursplanen kan antas medföra ett spretigt 

bedömningsunderlag när det är dags att sätta betyg. Det ska även nämnas att en ny läroplan 

har införts (Skolverket 2011) med mer fokus på konkreta kriterier inom varje ämne. 

Regeringen har dessutom infört en ny lärarutbildning fr.o.m. höstterminen 2011 i ett led att 

uppnå högre kvalitet för lärarnas ämneskompetens (Regeringskansliet 2010). 

 

Problematiken rörande undervisningsinnehåll och bedömningsunderlag sträcker sig genom 

hela den obligatoriska skolan upp på gymnasie- och vidare till universitetsnivå (Siegel 

1997;Templeton & Taylor 2002; Castelli & Rink 2003; Redelius & Hay 2012). Tidigare 

forskning pekar på att det kan finnas något som liknar en identitetskris rörande vad som ska 

ligga till grund för bedömning och betyg inom ämnet Idrott & Hälsa. I skollagen statueras ett 

tydligt ansvar för att betygsättande lärare skall kunna redogöra för skälen till betygen som ges 

(Skollag 2010:800 kap 3 § 1). Dessutom åligger skolan att dokumentera sitt kvalitetsarbete 

(Ibid., kap 4 § 6). Den lagtext som styr utbildning på högskole- och universitetsnivå 

(Högskoleförordningen) lämnar större frihet för lärosäten att utforma sin betygssättning. 

Lärare på högskolan som sätter betyg (examinator) har enligt motsvarande lagtext inte 

skyldighet att redogöra för skälen bakom den enskilde studentens betyg 

(Högskoleförordningen 1993:100 kap 6 §§ 18-24). Brister i kommunikation och 

tydliggörande av vad som ligger till grund för studenternas betyg på universitets- och 

högskolenivå har påvisats (Sadler 2005). I Sverige finns världens äldsta lärosäte för utbildning 

av idrottslärare, GIH – Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm. Den diskurs som präglar 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/11220
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frågor kring ämnet Idrott & Hälsas utformning, innehåll samt bedömning och betygssättning 

torde i allra högsta grad vara relevant för denna högskolas verksamhet och utbildning av 

framtida idrottslärare. Kompetens rörande bedömning och betygssättning i ämnet Idrott & 

Hälsa blir mot bakgrund av tidigare forskning essentiell för de studerandes lärarförmåga. En 

faktor som påverkar lärares praktiska bedömning är hur bedömningspraxisen varit utformad 

under lärarutbildningen (Mintah 2003, s. 170). Därför är det intressant att undersöka hur 

bedömnings- och betygsförfarandet på GIH, Stockholm är uppbyggt, samt hur detta kan 

tänkas påverka lärarstudenternas bedömningsförmåga i det framtida yrkeslivet. 

 

2. Bakgrund 

I följande avsnitt förklaras väsentliga begrepp som redogör för problematiken i 

forskningsområdet betyg och bedömning. Vidare redogörs för forskningsläget kring 

bedömning och betygssättning med tyngdpunkt på ämnet Idrott & Hälsa.   

 

2.1 Accountability och assessment 

Forskning kring betyg och bedömning kopplat till undervisning i allmänhet och 

idrottsundervisning i synnerhet nämner ofta de engelska begreppen accountability och 

assessment (Lund 1992; Hay & Penney 2009; Lund & Shanklin 2011; Schwandt 2012). Då 

dessa begrepp präglar såväl vår studie som undersökningsområdet i stort, är en närmre 

redogörelse för dessa av stor vikt.  

 

2.1.1 Accountability 

Termen accountability föreslås på svenska betyda ”att vara ansvarig inför 

någon/något”(Bonniers1987). Ett flertal svenska översättningsförslag som 

redovisningsansvar (Folkets Lexicon2012) och ansvarsskyldighet(Tyda 2012) tyder på 

svårigheter att finna en allmänt vedertagen svensk översättning av begreppet. Detta medför att 

accountability inte sällan lånas i svenskan såväl som i andra språk (Economist2008). Även 

inom engelskan finns ett flertal olika redogörelser för begreppet:“giving and demanding 

reasons for conduct” (Roberts & Scapens 1985, s. 447), “the willingness and ability to 

explain and justify one’s acts to self and others” (Munro & Hatherly 1993, s. 369) och 

“accountability is about making the invisible visible”(Munro 1996, s. 5). Accountability 

handlar således om att kunna redovisa och redogöra för sina handlingar för att skapa 

legitimitet hos sin omvärld.  
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Ur en organisationssynvinkel medför accountability en teknisk aspekt där olika praktiker och 

system instiftas för att dokumentera och följa upp verksamhetens prestationer och resultat 

(t.ex. standarder, mål, betyg). Samtidigt finns en social dimension hela tiden närvarande 

genom att de system och praktiker som används aldrig är helt apolitiska eller fria från 

mänsklig påverkan. Detta medför att det som i realitet praktiseras blir färgat av sitt 

sammanhang och de personer som är inblandade i ansvarsproceduren (Roberts & Scapens 

1985; Sinclair 1995; Schwandt 2012). I vår studie används översättningen ansvarighet, då 

denna rymmer tolkningar av både den tekniska och sociala dimensionen av det engelska 

begreppet accountability. 

 

2.1.2 Assessment 

Ett annat engelskt begrepp som är centralt för bedömningsområdet är assessment, vilket 

direktöversatt ger en rad svenska exempel såsom bedömning, utvärderande, fastställande och 

kunskapskontroll, värdesättning, analys (Norstedts 2000, Tyda 2012). En engelsk redogörelse 

är “a process in which you make a judgment about a person or situation, or the judgment you 

make” (Longman Dictonary 2012). Precis som accountability är assessment beroende av sin 

kontextualisering då det förekommer inom en rad skilda discipliner vilket medför att 

betydelsen och innebörden kan variera. Frågan kring begreppets betydelse besvaras därför 

inte sällan genom att samtidigt beskriva dess syften och användningsområden (Carroll 1994). 

I en utbildningsmässig kontext kan en vid förklaring av assessment vara: 

 

“...an omnibus term which includes all the processes and products which describe the nature and extent of 

learning, its degree of correspondence with the aims and objectives of teaching and its relationship with the 

environments which are designed to facilitate learning” (Satterly 1989, s. 3). 

 

Begreppet karaktäriserar dock inte lärandets alla aspekter så till vida att fokus inte ligger på 

hur människan lär sig utan snarare vad, och hur pass mycket inom ett givet ämne. Uttryckets 

innebörd hjälper således snarare att besvara frågan “hur kan vi säkerställa att en person lärt 

sig något?” (Higgins 2006, s.1). I studien kommer fortsättningsvis bedömning användas som 

översättning till engelskans assessment. Fokus i denna översättning ligger på så vis i den 

praktiska aspekten och med hjälp av olika metoder kunna dokumentera studenters och elevers 

utveckling och lärande. 
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2.2 Betygssättning inom Idrott & Hälsa 

I detta avsnitt behandlas bedömning och betygssättning ur olika synvinklar. Otydlighet, 

spretiga betygsunderlag samt olika former av bedömning är ämnen som behandlas i avsnittet. 

Här återspeglas även de svenska översättningarna till accountability (ansvarighet) och 

assessment (bedömning).  

 

2.2.1 Spretigt underlag för bedömning inom Idrott & Hälsa 

Överlag domineras bedömningsunderlaget i Idrott & Hälsa av faktorer som rör deltagande och 

engagemang, följt av attityd, färdigheter och till sist närvaro samt om eleverna är ombytta/har 

för uppgiften passande klädsel (Imwold, Johnson& Rider 1982; Byra 1991; Buck, Lund, 

Harrison & Cook 2007, s. 36 ff.). Den nationella utvärderingen av undervisningen i Idrott & 

Hälsa inom grundskolan understryker fokuseringen på deltagande inom ämnet: 

 

“I generella termer kan man säga att den fokusering på fysisk aktivitet som karaktäriserar ämnet i praktiken, och 

som kännetecknas av ett positivt och aktivt deltagande är en viktig grund för att få godkänt betyg i ämnet” 

(Skolverket 2004, s. 84).  

 

De metoder som används för att bedöma enskilda elever skiljer sig mycket bland 

betygssättningsansvariga idrottslärare (Lund 1992;Siegel 1997). Erfarna lärare tenderar att 

använda sig av målstyrt betygsunderlag, där elevernas färdigheter bedöms med någon form av 

prov. Merparten av dessa prov är praktiska. Bland nyexaminerade lärare används prov för att 

mäta elevers prestation i mindre utsträckning. De bygger i större utsträckning sin bedömning 

kring faktorer som sportsmannaanda, ansträngning och deltagande (Imwold, Johnson & Rider 

1982; Young 2011).  

 

Skolverkets styrdokument visar emellertid att det enda som ska bedömas och betygssättas är 

elevens kunskaper. Deltagande skall alltså inte användas som betygskriterium vid 

betygsättning, däremot kan det ses som en förutsättning för att eleven ska kunna tillägna sig 

undervisningsinnehållet som i sin tur avgör betyget. (Skolverket 2012) 

 

2.2.2 Otydlig betygsättning inom Idrott & Hälsa 

Inom skollagen finns det tydliga direktiv rörande ansvar hos betygsättande lärare att redogöra 

för skälen till betyg som ges (Skollag 2010:800 kap 3 § 17). Trots detta upplever svenska 
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skolbarn en otydlighet rörande vad som ligger till grund för de betyg de erhåller i ämnet Idrott 

& Hälsa. Betyg i ämnet upplevs av elever som något viktigt samtidigt som de anser att det 

verkliga underlaget för bedömning skiljer sig från vad som står uttryckt i kursplanens 

betygskriterier. Kopplingen mellan betygsättning och formella betygskriterier skulle således 

behöva utvecklas genom starkare uppgiftsorientering, tydligare standardisering samt mer 

konkreta betygskriterier. (Myndigheten för skolutveckling 2007, s. 48-49;Redelius & Hay 

2012). En viktig aspekt för denna konkretisering är att särskilja strävansmål från 

uppnåendemål. Strävansmål anses prägla undervisningens upplägg medan uppnåendemål är 

de som ska fungera som underlag för bedömning och betygssättning av det lärande som sker 

och skett i undervisningen(Skolverket 2001, s. 35). Ett huvudsyfte bakom införandet av den 

nya läroplanen LGR 11 har varit att konkretisera lärandemålen inom grund- och 

gymnasieskolan genom att frångå strukturen med en tvådimensionell måltyp i form av 

strävansmål och uppnåendemål (Prop. 2008/09:87, s. 31). Vilket genomslag 

målkonkretiseringen i den nya läroplanen har fått i praktiken är svårt att fastställa med tanke 

på den att den nyligen införts och därför inte beforskats i större utsträckning.  

 

2.2.3 Betygssättning inom högre utbildning 

Direktiven avseende betyg och bedömning på universitets- och högskolenivå är inte lika 

konkreta som inom grund- och gymnasieskolan. Exempelvis finns inom högre utbildning 

ingen lagtext som uttrycker ansvar för betygsättande lärare att redogöra skälen för betygen de 

sätter. (Högskoleförordningen 1993:100 kap 6 §§ 18-24) Den enskilde läraren ges inte sällan 

ansvaret att låta den subjektiva bedömningen ligga till grund för studentens betyg. De kriterier 

som läraren grundat sin bedömning på förblir då otillgängliga och osynliga för studenten. Det 

har traditionellt funnits en avsaknad av att i förväg förmedla hur bedömningen av studenternas 

prestation kommer att ske. (Sadler 2005) Den s.k. Bolognaprocessen sjösattes i ett led att 

försöka uppnå ökad tydlighet och transparens kring studenters resultat inom EU, bl.a. genom 

att eftersträva ett gemensamt sjugradigt betygssystem. Dock har det visat sig att 

implementeringen av detta varit förhållandevis trög i de nordiska länderna (Dahl, Lien & 

Lindberg-Sand 2009). I Sverige skiftar dessutom bedömningsmetoderna mellan olika 

lärosäten och utbildningsprogram, samt att kvalitetsgranskning kring lärande och uppnående 

av studieresultat för olika examinationsformer sällan förekommer (Wedman, Wahlgren 

&Franke-Wikberg 2006).    
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I lärarutbildningen återfinns bedömningsproblematik kopplad till exempelvis praktikperioden, 

vilken uppfattas som komplicerad att bedöma. Lärare med examinationsansvar har varit 

tvungna att ta upp frågor rörande bedömningsproblematiken, samt vilken nivå studenten 

presterar på och hur bedömningen ska kommuniceras till lärarstudenten i en utvecklande 

miljö. (Brooker, Muller, Mylonas & Hansford 1998) Vidare finns brister i att utveckla 

bedömningsförmågan hos lärarstudenten inom lärarutbildningarna. Större fokus på denna 

förmåga skulle kunna bidra till att lärarstudenterna blir bättre rustade att välja lämpliga och 

varierande bedömningsmetoder för att utveckla lärandet. (Siegel& Wissehr 2011) 

 

2.2.4 Decentralisering ger fritt tolkningsutrymme 

Den skolpolitiska utvecklingen har medfört att fokus flyttats så att Idrott & Hälsa tenderat att 

gå från ett prestationsämne till ett hälsoämne. Samtidigt som tidstilldelningen för Idrott & 

Hälsa minskat har ämnets innehåll samt elevgrupperna vuxit vilket försvårar lärarens 

situation. (Lundvall & Meckbach 2004, s.75) Den decentraliserade styrningen av skolan har 

även bidragit till att större ansvar ligger på den enskilde läraren att utforma undervisningens 

innehåll, vilket även medför ett individuellt tolkningsutrymme rörande mål för lärande och 

bedömningsunderlag (Sandahl 2004, s.65; Thedin Jakobsson 2004, s.119). Läroplanen är dock 

tydlig med att det enbart är elevernas kunskaper som ska bedömas: ”Betyget uttrycker i vad 

mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som finns för respektive 

ämne” (Skolverket 2011, s. 18). 

 

Likvärdighetsfrågan rörande betygssättning har visat sig problematisk då det förekommer en 

stor variation beträffande vilka egenskaper hos eleven som olika lärare i Idrott & Hälsa 

prioriterar i sin bedömning. En orsak till detta problem kan förklaras av att lärare i ämnet 

Idrott & Hälsa är oerfarna i avseendet att uttrycka sig i kunskaper och kunskapsformer. Detta 

leder i sin tur till att bedömningsfrågan blir komplex. (Skolverket 2004, s. 158; Myndigheten 

för skolutveckling 2007, s.49) Det förekommer även en lokal variation olika skolor emellan 

gällande vilka krav som ställs på eleverna rörande deltagande och prestation (Siegel 1997; 

Castelli & Rink 2003). 

 

2.2.5 Tydlighet och standardiseringar – vägen till en rättvis bedömning? 

I kölvattnet av diskursen som präglar Idrott & Hälsa i stort har röster höjts för ökad 

ansvarighet hos både lärare och studenter rörande innehåll, aktivitet, prestation och 
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betygsättning (Lund 1992; Siegel 1997; Templeton & Taylor 2002; Castelli &Rink 2003; 

Young 2011; Redelius & Hay 2012). 

 

Metoder som används för att uppnå ett homogenare bedömningsunderlag, transparens och i 

förlängningen ansvarighet kan exempelvis vara att införa fastställda standarder som skolor 

och enskilda lärare ska forma sin undervisning utifrån (Siegel 1997; Templeton & Taylor 

2002; Castelli & Rink 2003). Sådana införanden kan ge positiva effekter såsom att eleverna 

får en tydligare bild av vilka förväntningar som åligger dem. Vidare kan tydlighet rörande 

lärarens positiva förväntningar på eleven i specificerade undervisningsmomentbidra positivt 

till elevernas beteende, motivation samt prestation. (Castelli & Rink 2003; Jenner 2004; 

Myndigheten för skolutveckling 2007, s. 50-51; Lund & Shanklin 2011) Samtidigt betyder 

införandet av standarder i form av centrala praktiker och prov inte automatiskt att lärande och 

prestation förbättras. Förespråkare av införande av formaliserad ansvarighet ser i många fall 

undervisningssituationen som en svart låda där nya tekniker “stoppas in” i tron att en önskad 

konsekvens ska “komma ut”. Undervisningsprocessen som sker däremellan förbises således 

och det avsedda resultatet kan slå fel ut (Black & Wiliam 2010). Skolor och lärosäten som 

lyckats skapa kvalitet genom införandet av olika centrala standarder för Idrott & Hälsa har 

först haft en utdragen process av intern kommunikation mellan ledning och lärare för olika 

discipliner för att lyckas med implementeringen. I de fall där införandet av standarderna i sig 

bedömts skapa en kvalitativ undervisning och högre elevprestationer och lärande har de 

positiva effekterna uteblivit och skolorna har inte kunnat uppnå positiva resultat i samma 

utsträckning som de tidigare. (Castelli & Rink 2003) 

 

2.2.6 Olika former av bedömning 

Inom utbildningsrelaterad forskning representeras bedömningsområdet ofta genom de 

jämförande subtermerna, formativ respektive summativ och traditionell respektive autentisk 

bedömning. Nedan följer en redogörelse för innebörden av dessa begrepp. 

 

Formativ bedömning syftar till att stimulera elevers lärande och följa läroprocessen. Den 

beskrivs som “bedömning för lärande”. Denna metod synliggör lärandet vilket kan leda till att 

eleverna tror på sin förmåga. Projektarbete, portfolio, löpande protokoll, utvecklingssamtal 

och träningsdagböcker är exempel på redskap man kan arbeta med vid formativ bedömning. 

Poängen är att formativ bedömning skall vara tillgängligt för lärare och elever för att följa 
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elevers utveckling och främja lärande inom olika kunskapsområden. Genom att en 

fortlöpande utvärderingsmöjlighet möjliggörs kan undervisning och uppgifter justeras för att 

underlätta lärande i praktiken (Knight & Yorke 2003, s.126 ff.;Garrison & Ehringhaus 2007). 

 

Summativ bedömning definieras som ”bedömning av lärande”. Denna slags bedömning 

baserar sig ofta på att testa kunskap vid enstaka tillfällen, inte sällan i form av skriftliga prov, 

där resultatet översätts till ett mått på elevens kunskap (Myndigheten för skolutveckling 2007, 

s. 51-52). Värdet av detta mått vägs sedan in i den bedömning som leder till det betyg 

studenten tilldelas. Kritik mot denna typ av bedömning riktar sig mot att dessa mått blir för 

statiska. Prov och mätningar infaller ofta i ett avslutande skede. Då är det svårt att göra 

justeringar i undervisningen för att främja lärande och utveckling hos den enskilde 

eleven(Knight & Yorke 2003; Harlen 2005; Garrison & Ehringhaus 2007).  Se tabell 1 för 

sammanfattning av formativ respektive summativ bedömning. 

 

Tabell 1 Formativ bedömning kontra summativ bedömning 

 

PARAMETRAR BEDÖMNING FÖR LÄRANDE (FORMATIV) BEDÖMNING AV LÄRANDE (SUMMATIV) 

Syfte Stödja lärande. Tillförlitlighet (i förhållande till förutbestämda normer). 

Mål Information om undervisning och lärande. Steg 

som främjar lärande. Fokusering på 

förbättringsåtgärder. Utveckling av elevernas 

förmåga till reflektion. 

Informationsinsamling om vad som uppnåtts 

(betygssammanställning). Jämförelse med förutbestämda 

mål. Fokusering på prestationer. 

Aktörer Lärare, elever, föräldrar, kamrater och övriga 

verksamma i skolan. 

Lärare och externa praktiker. 

När Pågående. Vid fastställda och förutbestämda tillfällen. 

Verktyg Diskussioner, observationer, självvärdering, 

kamraters värderingar, diskussioner mellan lärare, 

kommentarer, dialog, frågor, återkoppling, icke-

graderande, portfolio och individuella planer. 

Prov, övningar, bedömning, betygsättning, frågor och 

observation. 

 (Tabellen utgår från European Agency’s anpassning efter Harlen 2007) 

 

Traditionell bedömning kännetecknas av en hierarkisk modell av makt och kontroll. 

Studenterna får inte vara med och bestämma vad som kan tyckas viktigt för dem att lära sig, 

utan det är endast läraren som beslutar vad studenten förväntas lära sig och hur det bedöms 
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(Heron 1988; Sessions 1995; Anderson 1998). Typiskt för traditionell bedömning är också att 

studenterna delas in i två grupper utifrån sina respektive provprestationer, där studenter som 

“vet och kan” avskiljs från studenter som ”inte vet och är okunniga”. Traditionell bedömning 

bidrar på så sätt till att skapa ett system där studenterna indelas och rangordnas efter 

kunskapsnivå (Berlak 1992; Anderson 1998).  

 

Autentisk bedömning är ett begrepp som kommit att komplettera den traditionella 

bedömningen. Karaktärsdragen hos den autentiska bedömningen är att den fokuserar på 

lärande satt i ett större perspektiv, vilket sträcker sig utanför klassrummets eller idrottshallens 

fyra väggar (Lund 1992; Hay & Penney 2009, s. 394). Detta bredare och mer omfattande sätt 

att bedöma studenternas lärande, baseras på att bedömning görs Över tid medan den 

traditionella bedömningen ofta gör ett momentant nedslag i studenternas kunnande. Det 

betyder att studenten bör ges flertalet möjligheter att, på olika sätt, under olika förhållanden 

uppvisa önskvärda attribut för det ämne denne blir bedömd i. (Hay & Penney 2009, s. 399)  

De attribut och kunskaper som behandlas och bedöms ska i sin tur kunna relateras till och 

appliceras i det vardagliga livet (Wiggins 1989). Exempel på detta inom ämnet Idrott & Hälsa 

skulle kunna vara situationer där studenten ges möjlighet att uppvisa kompetens inom tränar- 

och instruktörskap eller folkhälsofrämjande åtgärder (Hay & Penney 2009, s. 396).  

 

Elever och studenter i Idrott & Hälsa behöver ges möjligheten att visa upp färdigheter och 

kunskaper i olika kontext för att främja ett kvalitativt lärande och en rättvis bedömning, varpå 

det är viktigt för undervisande lärare att ha en diversifierad bedömningsportfölj till hands 

(Hay & Penney 2009). Alternativa bedömningsmetoder präglade av autentisk bedömning kan 

användas som ett komplement till läroplan och kursplan. Exempel på sådana metoder är 

muntlig redovisning, projektarbeten, färdighetsbedömning samt själv- och 

kamratobservationer (Hambleton & Murphy 1992; Mintah 2003). Dessa bedömningar 

underlättar för lärarna att se huruvida studenterna lärt sig vad som är nödvändigt för t.ex. en 

hälsosam livsstil i större utsträckning (Nazario 2004). Vidare har autentisk bedömning en 

positiv inverkan på elevers motivation, självuppfattning och färdighet (Mintah 2003). Se 

tabell 2 för en sammanfattning av traditionell respektive autentisk bedömning. 
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Tabell 2 Övergripande karaktärsdrag för traditionell och autentisk bedömning 

Traditionell Autentisk 

Vald respons Utförande av uppgift 

Planlagd Verklighets-/vardagsförankrad 

Erinrande/igenkännande Konstruerande/applicerande 

Lärarstrukturerad Studentstrukturerad 

Indicerande Direkt bevisande 

(Mueller 2012) 

 

De ovan fyra beskrivna bedömningsmetoderna kan kopplas till varandra. Traditionell 

bedömning framstår som praktiserandet av summativ bedömning, medan den autentiska 

istället har detta förhållande till formativ bedömning. Lärare tenderar efter avslutad utbildning 

att med tiden falla tillbaka i de traditionella bedömningsformerna, trots att de själva utövat 

och praktiserat flertalet alternativa bedömningsformer under sin utbildning (Siegel& Wissehr 

2011). 

 

3. Teoretiskt ramverk: Habermas livs- och systemvärld 

Huvuddragen i diskursen rörande bedömnings- och betygsproblematiken inom Idrott & Hälsa 

kan likväl som grundproblematiken till organisatorisk ansvarsstruktur (accountability) 

härledas till den tyske filosofen och samhällsvetaren Jürgen Habermas teori om system- 

respektive livsvärldens förhållanden i det kommunikativa handlandet (Habermas 1981,1996). 

Habermas menar att utvecklingen av det moderna samhället genom forskning, teknik, 

produktion och förvaltning skapar en funktionell systemvärld vilken genomsyrar människors 

liv. Den andra beståndsdelen, livsvärlden, är istället den som beskriver det kulturella, sociala 

och kommunikativa samspelet människor emellan. Den tidigare har kommit att prägla den 

senare med tiden menar Habermas och hänvisar till systemets “kolonisering av livsvärlden” 

(Habermas 1981,1996; Reese-Schäfer 1998). Habermas ser faror med denna kolonisering 

vilket han uttrycker genom att måla upp följande förklaring: 
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“De empirisk-analytiska vetenskaperna framställer tekniska rekommendationer, men de ger inga svar på 

praktiska frågor... Frigörelse genom upplysning ersätts med instruktionen om hur man förfogar över objektiva 

eller objektiverade processer. Den samhälleligt verksamma teorin vänder sig inte längre till samlevande, 

samtalande människors medvetande utan till manipulerade människors beteende” (Habermas 1996, s. 374). 

 

Problemet är enligt Habermas att de rent teknologiska aspekterna av systemvärlden förbiser 

de sociala mellanmänskliga aspekter som är essentiella för att skapa vardagspraxis. Samtidigt 

som människan i viss grad är beroende av formella och tekniska strukturer medför 

systemvärlden en rationalisering där byråkratisk konformitet riskerar hämma det sociala och 

kulturella samspelet. Detta inskränker kritiska förhållningssätt och mänskligheten riskerar att 

fastna i dogmatism vilken bortser från all praktisk verkan (Habermas 1996, s. 375). 

 

3.1 Kritik och konkretisering av Habermas teori 

Kritik har riktats mot Habermas teori om system- och livsvärld med utgångspunkten i att den 

är paradoxal. Likväl som systemet koloniserar livsvärlden förekommer sällan rationell och 

systematisk handling fritt isolerad från social kommunikation (Reese-Schäfer 1998, s. 47). 

Systemteoretikern Niklas Luhmann tydliggör sin kritik av denna paradox genom att ge 

följande beskrivning av livsvärldsbegreppets dimension: 

 

“Vi har alltså ett begrepp som i det sakförhållande som det betecknar innesluter de begrepp 

som det utesluter. Att varje problem, också intersubjektivitetens, kan omfattas med denna 

paradoxala struktur är lätt att inse. Men vad nyttar det att omsätta ett problem i en 

paradox?” (Reese-Schäfer 1986, s. 49). 

 

Habermas själv uppmärksammar och problematiserar också denna paradox då han menar att 

livsvärlden “...förmedlar känslan av absolut visshet bara för att man vet att den inte finns” 

(1981, s. 205). Sokrates klassiska utlåtande ”det enda jag vet är att jag inte vet någonting” 

kan också kopplas till Habermas systemparadox. Kritiken mot Habermas teori kan förenklat 

sammanfattas som att livsvärldsdimensionen är så pass omfattande och att den kan uppfattas 

som oprecis och otydlig. Därför krävs ofta att Habermas tankegångar och teoretiska 

utläggningar tas från det filosofiska och argumenterande planet för att istället avgränsas till 

bestämda syften och situationer(Alvesson & Sköldberg 1994, s. 190).   
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Sammanfattningsvis kan resultatet av Jürgen Habermas tankegångar förklaras som objektets 

(systemvärld) och subjektets (livsvärld) ömsesidiga beroende och påverkan. Koloniseringen 

av livsvärlden kan vidare beskrivas som en statisk (systemvärld) förenkling av den dynamiska 

(livsvärld) omvärlden. 

 

Systemvärlden kan i en skolkontext gestaltas av formella dokument som läroplan, 

betygskriterier och betygsskalor medan livsvärlden istället utgörs av det som sker i den 

vardagliga undervisningssituationen i klassrummet och idrottshallen. De tidigare är former av 

centralt fastställda normeringar vilka påverkar och präglar undervisningsinnehållet medan den 

undervisningssituation som äger rum i undervisningssalen är något som uppstår i det sociala 

samspelet mellan lärare och studenter.  

 

Trots den kritik som riktats mot Habermas teoretiska modell framstår den som fruktbar, 

eftersom vår studie ämnar undersöka de systematiska och praktiska dimensionerna i 

uppbyggnaden av bedömning vid GIH, Stockholm samt de eventuella beroenden som 

förekommer dessa två emellan.  

 

4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att, med utgångspunkt i Habermas system- och livsvärldsteori, 

undersöka hur bedömnings- och betygsförfarandet utformas och praktiseras inom ämnet 

idrottslära på ämneslärarutbildningen vid GIH i Stockholm. Ett delsyfte är att undersöka hur 

detta kan tänkas påverka nyexaminerade idrottslärares professionella förmåga att bedöma och 

betygssätta elever. 

 

Följande frågeställningar ligger till grund för att besvara studiens syfte: 

1. Vilken syn kring färdigheter, bedömningsunderlag och betygssättning förekommer hos 

examinationsansvariga lärare inom idrottslära på GIH? 

2. Hur är examinationsförfarandet uppbyggt inom idrottslära på GIH? 

3. Hur förmedlas förmågor och färdigheter kring bedömning och betygssättning vidare till 

studenter på lärarutbildningen på GIH? 
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5. Metod 

I detta avsnitt redogör vi för valet av GIH, Stockholm som undersökningsobjekt, val av 

datainsamlingsmetoder med koppling det teoretiska ramverket samt hur insamlad data 

bearbetats och analyserats. Slutligen behandlas etiska överväganden samt hermeneutisk och 

ontologisk inverkan på resultatet. 

 

5.1 Undersökningsobjektet: GIH, Stockholm 

GIH, som är en högskola, valdes som fall för studien utifrån två kriterier. Det ena är att 

tidigare forskning visar att bedömningsunderlag och betygsättning inom Idrott & Hälsa är 

otydligt. Det andra är att direktiven kring betygsättning är otydlig inom högre utbildning. 

 

5.1.1 Varför en fallstudie? 

Fallstudier är undersökningar som går på djupet med enskilda fall. Exempel på 

undersökningsområden kan t.ex. vara en organisation, en individ med viss befattning, en 

avgränsad del av en utbildning eller en skola med viss pedagogisk profil. Gemensamt för 

fallstudier är att de tillämpar flertalet metoder för att komma fram till ett vetenskapligt 

resultat. Det kan t.ex. vara kombinationer av intervju, textanalys, observation och enkät. 

Fallstudien kan dels användas för att specialstudera det specifika undersökningsfallet men 

också för att förena individuella och generella aspekter utifrån det empiriska materialet från 

fallstudien. (Johansson & Svedner 2006, s. 54) I undersökningen användes GIH, Stockholm i 

en ansats att nå den senare föreningen, med utgångspunkt i Habermas system- och 

livsvärldsteori. Detta underlättar på så vis att åstadkomma diskussion om principiella frågor 

kopplat till det teoretiska ramverket med utgångspunkt i resultaten från det individuella 

undersökningsfallet (Ibid., s. 54 f.)  

 

5.1.2 Beskrivning av GIH, Stockholm 

GIH är världens äldsta lärosäte inom idrottslärarutbildning. År 1813 grundades denna 

utbildning av Per-Henrik Ling. Skolan hette då Gymnastiska Centralinstitutet (Annerstedt & 

Bergendahl 2002, s.11ff.). GIH är idag den enda självständiga fackhögskolan i Sverige inom 

idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Till följd av reformen av lärarutbildningen 

(Regeringskansliet 2010) förekom vid undersökningsillfället två olika lärarutbildningar på 

GIH. I det tidigare Lärarprogrammet utformade studenten själv sin examen genom att välja 

omfattningen av utbildningen (210-330 högskolepoäng), medan det nya, s.k. 
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Ämneslärarprogrammet, har fasta ingångar med inriktningar mot grundskolan, eller grund - 

och gymnasieskolan (GIH 2012). 

 

5.2 Datainsamlingsmetod 

Undersökningen utgjordes av två kvalitativa metoder med utgångspunkt i Jürgen Habermas 

teoretiska begrepp system- och livsvärld. Den ena var formella styrdokument i form av 

kursplaner för idrottslärarutbildningen, som analyserades med avseende på den 

systemvärldsliga dimensionen av Habermas teori. Den andra var intervjuer av lärare med 

examinationsansvar, som utgjorde utgångspunkten i livsvärldsdimensionen av bedömnings- 

och betygsförfarandet på GIH, Stockholm. Avslutningsvis analyserades de båda delarnas 

resultat för att finna samband dem emellan samt för att belysa studiens frågeställningar.  

 

5.2.1 Systemvärld – Styrdokument – Kursplaner 

Val av dokument 

En unik kursplan återfanns för varje kurs omfattande 30 högskolepoäng på GIH. De 

kursplaner som inkluderades i undersökningen var de där delkurserna i idrottslära ingick. 

Dessa övergripande kursplaner benämndes Idrott, didaktisk inriktning. I och med den nya 

lärarutbildningens införande förekommer kursplaner för det tidigare Lärarprogrammet såväl 

som det nyare Ämneslärarprogrammet. Den senare lärarutbildningen har två inriktningar, mot 

gymnasieskolan respektive grundskolan. Studien avgränsades till att behandla endast de 

kursplaner som rörde gymnasieinriktningen då elever i grundskolan betygssätts först från 

årskurs åtta. Då idrottslära ges under tre olika terminer i olika skeden av 

idrottslärarutbildningen behandlades kursplanerna för samtliga tre terminer av Idrott, 

didaktisk inriktning på Lärarprogrammet. Då Ämneslärarprogrammet är relativt nyinrättat 

återfanns endast kurplaner inkluderande idrottslära för två terminer att tillgå. Totalt 

analyserades fem olika kursplaner (se bilaga 2-6).  

 

Bearbetning och analys av styrdokumenten 

Kursplanerna bearbetades med inspiration av pragmatisk diskursanalys. Textmaterialet utgör 

en komponent i läsarens meningsskapande kopplat till en specifik praktik. Fokus för 

pragmatiska diskursanalyser riktas därmed mot handlingar i en viss praktik. Diskurserna inom 

den pragmatiska diskursanalysen identifieras genom att undersöka vad som gör vissa 

handlingar rimliga. Med utgångspunkt i de analyserade kursplanerna ställdes frågan vad som 
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främjas eller inte främjas i kursplanernas textmaterial. Därefter söktes teman och variationer i 

kursplanernas formulering. Den pragmatiska diskursanalysen har ingen given metod. Istället 

skapas metoden i samspel med syftet och det teoretiska ramverket. Det blir således alltid en 

tolkning utifrån ett perspektiv. (Quennerstedt 2008, s. 91 ff.) I studien utgjordes praktiken av 

bedömning och betygssättning av studenter inom momentet idrottslära. 

 

Representativa exempel av det analyserade textmaterialet presenterades i anslutning till 

analysredogörelsen. De analyserade kursplanerna inkluderas som bilagor i sin helhet för att 

det diskursanalytiska tillvägagångssättet så långt som möjligt skulle präglas av transparens (se 

bilaga 2-6). Denna egenskap är fundamental för validitetsaspekten i samband med diskursiv 

analys (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.15ff.). Initialt lästes dokumenten igenom i sin 

helhet för att möjliggöra identifieringen av betydelsebärande enheter vilka kunde kopplas till 

våra frågeställningar (Kvale 2009, s.217ff.). Dessa enheter föll under textmaterialet för 

kursplansrubrikerna förväntade studieresultat, innehåll och uppläggning, examination (i de 

delmoment som rör vår studie)samtbetyg. 

 

5.2.2 Livsvärld – Intervjuer – Lärarnas uppfattningar 

Vårt val av kvalitativ intervju som arbetsmetod grundar sig på att den söker svar på frågor av 

existentiell karaktär, såsom attityd, inställning och upplevd mening men även att 

intervjufrågorna kan variera beroende på hur den intervjuade svarar (följdfrågor) och vilka 

synpunkter denne för på tal. Avsikten är att få så uttömmande svar som möjligt av den 

intervjuade. Den kvalitativa intervjuns styrka ligger i fångandet av undersökningspersonernas 

vardagliga innebörder och erfarenheter kopplade till det undersökta ämnet (Johansson & 

Svedner 2006, s. 45-46).  

 

Val av intervjupersoner 

Vårt urvalskriterium baserades på att deltagarna i undersökningen skulle vara 

lärare/examinerare inom idrottslära vid GIH, Stockholm. Syftet med att välja denna disciplin 

grundar sig i att det är inom detta ämne de idrottspraktiska och idrottsdidaktiska kunskaperna 

behandlas och bedöms. Samtliga lärare inom idrottslära på GIH kontaktades via e-post. I 

förfrågan framgick undersökningens syfte i grova drag samt hur lång tid varje enskild intervju 

beräknades ta (1h). Vi informerade även om etiska aspekter (se rubrik etisk reflektion). 

Utifrån det svarsunderlag som inkom valdes fyra informanter med representation i olika 
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delmoment i idrottslära. Dessa fyra intervjuade lärare har anonymiserats och sedan refererats 

som lärare A, lärare B, lärare C och lärare D. 

 

Genom att välja personer ur de olika kategorierna ökar sannolikheten att upptäcka de mest 

vitala uppfattningarna om undervisning, bedömning - och examinationsansvar inom 

idrottslära, samt om det förekommer karaktäristiska skillnader delmomenten emellan 

(Johansson & Svedner 2006, s. 51-53). 

 

Intervjuguide 

Vid utformningen av intervjufrågorna (se bilaga 7) inspirerades vi av Kvale (2009, s. 180) och 

Johansson och Svedner (2006, s. 42ff.). Frågorna konstruerades på så sätt de intervjuade 

skulle berätta sina erfarenheter om betygsförfarande och betygssättning. Exempel på dessa 

frågor är ”Berätta vad du har för tidigare erfarenheter…”, ”Berätta hur du ser på innehållet 

inom…”. I dessa ”berättelser” söktes sedan svar på studiens frågeställningar. Intervjufrågorna 

utformades med bakgrund av Habermas teori och rörde kursplaner och styrdokument 

(systemvärlden) samt hur dessa praktiserades i undervisningen (livsvärlden).  

 

Genomförande av intervjuer 

Totalt genomfördes fyra intervjuer. Vid två av dessa intervjuer var vi båda närvarande och 

medverkade i att ställa intervjufrågorna. De andra två genomfördes enskilt, vilket skulle 

kunna leda till reliabilitetsbrister då respondenterna inte intervjuades av samma person 

(Johansson & Svedner 2006, s. 105). Anledningen till detta var att tidpunkten för dessa två 

intervjuer krockade, varpå vi prioriterade att tillmötesgå de tillfrågades önskemål rörande 

tidpunkt och plats för intervju. På så sätt kan eventuell stress och annan opassande påverkan 

på respondenten reducerats (Bell 2006, s. 167). 

 

Intervjuguiden användes vid samtliga intervjuer och alla förutbestämda frågor ställdes. 

Intervjuerna utfördes på GIH. Vi var noggranna med att lyssna på respondenterna och låta 

dem prata till punkt. Vi ställde följdfrågor om de gav svar som var otydliga eller som behövde 

utvecklas. Informanterna i undersökningen blev innan intervjun informerade om studiens 

syfte. Detta kan etablera tillit och en förtroendefull relation mellan intervjuaren – intervjuade, 

vilket kan leda till öppna och ärliga svar. Risken att intervjuaren präglar den intervjuades svar 

reduceras på så sätt (Johansson & Svedner 2006, s. 48). En naturlig konsekvens av detta blir 

att reliabiliteten i undersökningen ökar. 
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Intervjubearbetning och presentation 

Intervjuerna spelades in genom ett ljudinspelningsprogram på mobiltelefon. Dessa lades sedan 

in på datorn för att underlätta transkriberingen eftersom ljudvolym och uppspelningshastighet 

från intervjun kan justeras bättre i datorn jämfört med mobiltelefonen. 

 

Då undersökningen var en fallstudie och intervjupersonerna valts utifrån förutbestämda 

kriterier var det möjligt att hitta generella uppfattningar trots relativt få genomförda intervjuer. 

De generella uppfattningarna bildar en analysenhet. Intervjupersonernas omfattande 

erfarenheter inom undersökningsområdet i kombination med den kvalitativa intervjumetoden 

medförde således en mättnadseffekt. 

 

Skillnader i uppfattningar kopplade till intervjupersonernas individuella ämnesinriktning 

(bollspel, gymnastik, rörelse och dans samt friluftsliv) utgjorde ytterligare en analysenhet. I 

det senare fallet fyllde intervjupersonerna även funktionen som representativa individer för 

sina respektive delmoment (Johansson & Svedner 2006, s. 49 ff.) 

 

De transkriberade intervjuerna bearbetades för att finna återkommande gemensamma teman i 

intervjupersonernas svarsunderlag. Citat ur intervjuerna användes sedan för exemplifiering. 

Citaten har redigerats för att anpassas till skrivspråk. Inga meningsbärande ord, uttryck eller 

formuleringar har ändrats. Endast mindre detaljer såsom upprepningar och stakning har 

korrigerats.   

 

Etisk reflektion 

Vid intervjutillfället var vi tydliga med att lärarna fick ställa frågor om de ansåg att någon 

fråga var otydlig eller svår att begripa. Vi klargjorde tydligt syftet med vår undersökning och 

vad intervjuerna skulle resultera i. Vi lade ner kraft på att vara tydliga kring anonymiteten och 

tala om att deltagandet i intervjun var frivillig samt att den intervjuade när som helst kunde 

avböja att delta eller avbryta sin medverkan. Eftersom svaren spelades in bad vi om de 

intervjuades tillstånd och försäkrade att ingen utomstående skulle komma att lyssna på svaren. 

De intervjuade erbjöds även att läsa resultatet av intervjun när det sammanställts, för att de 

skulle få möjlighet att kontrollera sina svar. Detta för att få de intervjuades ”godkännande”, 

d.v.s. att de accepterar allt i transkriberingen. Ingen av de intervjuade lärarna hade emellertid 

några invändningar på sina respektive intervjusvar. 
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5.3 Ontologisk och hermeneutisk betydelse för resultatet 

Viktigt att beakta vid en kvalitativ forskningsansats är de ontologiska och hermeneutiska 

aspekterna vilka påverkar undersökningens resultat och analys. Ontologi kan beskrivas som 

“läran av verklighetens uppbyggnad” och relaterar till den övergripande benämningen av hur 

människan uppfattar verkligheten. Så snart forskaren gör en empirisk undersökning finns hos 

denne redan en föreställning om verklighetens beskaffning. (Åsberg 2001, s.3) Det empiriska 

kunskapsstoff vilket våra intervjuobjekt bidrar med i undersökningen är således deras 

individuella upplevelser av vårt undersökningsområde. Detta medför att den kunskap som 

genereras vid undersökningen har en subjektiv dimension vilken är präglad av 

respondenternas bakgrund, värderingar och verklighetsuppfattningar. På samma sätt har vår 

pragmatiska diskursanalys av de formella styrdokumenten i någon mån påverkats av våra 

(författarnas) subjektiva tolkningar. Den hermeneutiska forskningstraditionen omfattar i 

motsats till den strikt objektiva positivismen denna subjektivitet. Tolkningar och studier kring 

förståelsen av fenomen är hermeneutiska forskningens huvudsakliga karaktärsdrag. (Patel & 

Davidsson 2011, s. 30) Ett led i att förena positivismen och hermeneutiken är den s.k. 

hermeneutiska cirkeln/spiralen. Denna föreslår att sociala sammanhang och helheter endast 

kan förstås genom att även studera de komponenter de utgörs av. På samma sätt kräver 

förståelsen av delarna att de relateras till sin helhet. (Alvesson & Sköldberg 1994, s.115) Det 

senare försöket till kompletterande positivism och hermeneutik låg till grund för 

undersökningen då diskursen känns igen i Habermas teori för kommunikativt handlande. 

Studien omfattade både kvalitativa intervjuer och tolkning av formella styrdokument, vilket 

gjorde att kopplingen till Habermas teori samt förståelsen för den hermeneutiska spiralen fick 

en central betydelse i resultatanalysen. 

 

6. Resultat 

Det empiriska resultatet utgörs av en sammanfattning av innehållet i formella styrdokument 

(kursplaner) samt centrala återkommande teman i de angivna svaren från de kvalitativa 

intervjuerna. Dessa teman är didaktik och praktik, betygsfrågans komplexitet, förväntade 

studieresultat, examinationsformer, förmedling av bedömningsfärdigheter samt 

kommunikation. 

 

Under rubrik 6.1 redogörs för styrdokumentens uppbyggnad och utformning. Behandlade 

styrdokument återfinns som helhet i bilaga 2-6.  
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Under rubrik 6.2 redovisas resultaten från de kvalitativa intervjuerna. Intervjupersonerna 

redovisas som lärare A, lärare B, lärare C och lärare D.  

 

6.1 Styrdokument 

En unik kursplan finns för varje enskild kurs omfattande 30 högskolepoäng (hp) som ges vid 

GIH. Vårt undersökningsområde idrottslära återfinns i de kursplaner som benämns Idrott, 

didaktisk inriktning. Idrottslära utgörs av två kursmoment omfattande totalt 15 hp av kursens 

30 hp. Kursplanen är det dokument som styr frågor kring undervisning, examination och 

betygssättning genom att redogöra för bl.a. innehåll, litteratur, examination, förväntade 

studieresultat och betyg. I och med införandet av den nya lärarutbildningen förekommer en 

kursplan för det tidigare Lärarprogrammet och en för det nya Ämneslärarprogrammet. Som 

tidigare nämnt är det textmaterialet under rubrikerna förväntade studieresultat, innehåll och 

uppläggning, examination och betyg som analyserats. 

 

6.1.1 Förväntade studieresultat 

De förväntade studieresultaten uttrycker vad varje enskild student förväntas ha lärt sig efter 

avslutad kurs. Dessa förekommer i punktform under en egen rubrik. Dock framgår inte vilka 

förväntade studieresultat som tillhör vilka moment. 

 

Skillnader i struktureringen av de förväntade studieresultaten påträffas mellan det tidigare 

lärarprogrammet och det nyligen införda Ämneslärarprogrammet. Det senare programmet har 

fler studieresultat (12 st) under de två första terminerna jämfört med det tidigare (8, resp. 10 

st). Lärarprogrammets studieresultat blir fler under utbildningen och i den avslutande 

terminen förekommer 12 st. 

 

De förväntade studieresultaten uttrycker tydligt vikten av personlig färdighet samt didaktisk 

förmåga i momentet idrottslära. Dessa egenskaper är återkommande i samtliga terminers 

kursplaner. Förmågan att bedöma undervisningssituationer framgår också, dock endast under 

kursplanerna för termin två.  

 

”Efter genomgången kurs förväntas studenten ha förmåga att:  

 

”ur ett didaktiskt perspektiv kunna planera, värdera och argumentera för, genomföra och  

vara flexibel i samt utvärdera och bedöma undervisningssituationer” (bilaga 4) 



20 

 

”kunna tillämpa återkoppling som redskap för elevers lärande samt värdera och bedöma 

elevers kunskapsnivå i relation till uppsatta mål” (bilaga 5) 

 

Ämneslärarprogrammets förväntade studieresultat är generellt mer specifika och detaljerade i 

sin formulering jämfört med motsvarande för lärarprogrammet. 

 

“visa idrottsdidaktisk kompetens vid planering, genomförande och utvärdering av undervisningssituationer samt 

diskutera konsekvenser av valt syfte och innehåll i relation till aktuella styrdokument och säkerhetsaspekter”, 

(bilaga 3) 

 

“ur ett didaktiskt perspektiv kunna planera, genomföra och utvärdera undervisningssituationer på en 

grundläggande nivå” (bilaga 2) 

 

6.1.2. Innehåll och uppläggning 

Dessa kursplansavsnitt innehåller underrubrikerna Moment, Arbetssätt och Progression. De 

terminer på GIH:s lärarprogram som går under benämningen Idrott, didaktisk inriktning, 

består av fyra delkurser på 7,5 hp vardera och framgår under Moment. Här tydliggörs även att 

två av dessa kurser utgörs av ämnet idrottslära (7,5+7,5 hp), kallade Idrottslära I respektive 

II. Under namnen på delkurserna redogörs i sin tur för vilka delmoment som praktiseras under 

vilken kurs. Delmomenten utgörs av kurser med olika inriktningar inom gymnastik och 

friidrott, rörelse och dans, bollspel och friluftsliv. 

 

I de två inledande kurserna i idrottslära Idrottslära; Idrott lek och grundformer (I och II) 

betonas syftet att ”utveckla rörelsekompetens och didaktisk förmåga hos studenten”. Nästa 

kursblock uttrycker en didaktisk fokusering i de olika delmomenten. Under de avslutande 

kurserna riktas innehållet mot det kommande yrkeslivet genom att poängtera ”användning av 

material/läromedel genom planering, genomförande, analys och utvärdering av 

undervisningssituationer.” 

 

Arbetssätt, beskriver i vilken form undervisningen genomförs. Förutom föreläsningar, 

seminarier, laborationer framgår uttryckligt att fysisk närvaro är avgörande för att studenterna 

ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. 

 

”Delar av kursen har karaktären av idrottsligt laborativ verksamhet där aktivt, praktiskt deltagande från 

studentens sida är en förutsättning för inhämtande av kunskaper och färdigheter.” 

Kommentar [k1]: Skall det stå 2 
gånger? 
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Detta avsnitt är återkommande i kursplanen för samtliga terminer.  

 

Den Progression som framgår enligt kursplanerna uttrycker att studenterna inledningsvis 

möter moment av “grundläggande och orienterande karaktär” inom de olika delmomenten. 

Under fortsättningskursen ligger istället ökad vikt vid didaktisk förmåga och 

undervisningssituationer, med koppling till de tidigare kurserna i idrottslära: 

 

“Professionsprogressionen synliggörs genom att fortsättningskursen har en tydlig inriktning mot didaktik och 

undervisning i relevanta skolformer och den didaktiska kopplingen till tidigare idrottskurser är stark.”  

 

De avslutande kurserna innefattar slutligen reflektion och analys samt vetenskaplig koppling 

till de idrottsliga aktiviteterna: 

 

“Ämnesprogressionen görs tydlig via hänvisningar till och vidareutvecklingar av tidigare kurser i rörelse och 

dans, bollspel, friluftsliv, friidrott, gymnastik samt didaktik, och där valet av litteratur understryker kopplingen 

till vetenskaplighet.” 

 

Progressionsavsnittet i kursplanen nämner både begreppen “ämnesprogression” och 

“professionsprogression”. Den tidigare beskriver egenskaper och färdigheter vilka härleds till 

de specifika idrottsaktiviteterna under momenten medan det senare beskrivs i termer som rör 

lärarrollen/lärarskapet. 

 

6.1.3 Examination 

Här beskrivs “kurskrav” och “examinationsformer”. Kurskraven finns med som ytterligare en 

dimension till de förväntade studieresultaten. Dessa krav omfattar obligatorisk närvaro, aktivt 

deltagande och att hålla deadlines för inlämningsuppgifter. Kurskrav, grund för bedömning 

och betygskriterier skall återfinnas i moment-pm. 

 

Examinationsformer för varje delmoment inom idrottslära är tydligt beskrivet. Det finns tre 

typer av examinationer inom idrottslära; praktisk ledaruppgift, momentövergripande 

individuell examination samt praktiska och skriftliga prov enskilt och i grupp. I den äldsta av 

de analyserade kursplanerna (Lärarprogrammet, Idrott didaktisk inriktning I) betonas att 

momentet idrottslära examinerar fakta, förståelse och färdighet med koppling till olika former 

av fysisk aktivitet. Här framgår även att examinationer genomförs formativt och summativt: 
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”fakta (ex regler, taktik, utrustning, säkerhet, miljö), färdighet (personlig färdighet i enskilda moment) och 

förståelse (didaktisk och metodisk stegring av idrottsliga moment) examineras enskilt och i grupp. 

Examinationer genomförs formativt och summativt.”(se bilaga 2) 

 

I de senare kursplanerna har ovan beskrivning reviderats och uttrycken formativ och 

summativ bedömning försvunnit. Examinationsformerna beskrivs identiskt för 

Lärarprogrammet och Ämneslärarprogrammet. 

 

6.1.4 Betyg 

Skolan använder en tregradig skala vid betygssättning av varje delmoment och i kursen som 

helhet. Formuleringarna Underkänt (U),Godkänt (G) och Väl Godkänt (VG) utgör den 

tregradiga skalan. Slutbetyget för kursen i sin helhet fastställs vid en betygskonferens med 

examinator och respektive momentansvarig. Kursplanen anger att riktmärket för att nå det 

högsta betyget, VG, för hela kursen är att detta betyg ska tilldelas i minst tre av det fyra 

momenten. 

 

Studenterna ska, senast i samband med momentstart, bli underrättade om betygskriterier och 

examinationsformer för respektive nivå. I de senare kursplanerna (både lärarprogrammet och 

Ämneslärarprogrammet) framgår att betygen ska vara rapporterade till studieadministratör 

senast tre veckor efter avslutat moment. Detta krav finns inte i de tidigare kursplanerna på 

lärarprogrammet. 

 

6.2 Resultat från intervjuerna 

6.2.1 Lärarnas syn kring färdigheter och betygssättning 

Praktisktdidaktiskt undervisningsinnehåll formar bedömningen 

Undervisningsinnehållet inom idrottsläran på GIH, Stockholm präglas av aktiviteter av 

praktisk natur med didaktisk utformning. Bilden av integration mellan praktik och didaktik 

genomsyrar de intervjuade lärarnas svar. De framhäver som ett övergripande mål med 

undervisningen att studenterna skall utveckla en kroppslig kompetens och genom denna 

kunna skapa didaktiskt anpassade lärandesituationer. 

 

Den kroppsliga kompetensen som beskrivs medför att studentens individuella fysiska 

förmågor och färdigheter bli fundamentala för att dels kunna tillgodogöra sig utbildningen på 
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GIH och dels fungera som yrkesverksamma idrottslärare. Utvecklad fysisk och kroppslig 

förmåga ses av GIH-lärarna som ett viktigt led i att nå en djupare förståelse och kunskap inom 

Idrott & Hälsa i allmänhet och delkurserna i idrottslära i synnerhet. Det som påtalas 

beträffande den fysiska prestationsförmågan och kroppsliga kompetensen är dock vikten av en 

bred kroppslig allmänkompetens framför smalare och nischad specialistkompetens. 

 

“Förutom de egenskaper jag beskrivit så är även en hög kroppslig kompetens som innebär allsidighet viktig. 

D.v.s. att man… att man inte är för mycket specialist utan man kan lite om allting, så att man inte har för mycket 

djup, för då kan jag gå in som tränare och sånt. Utan man är ganska kompetent i bredden, och den flexibiliteten 

gör också att du snabbt kan bli specialist” (lärare A) 

 

Kroppen liknas vidare som ett verktyg för att klara av de utmaningar som idrottsläraren 

dagligen ställs inför inom sitt yrke. Den fysiska förmågan och praktiska färdigheten blir på så 

vis viktig både i aspekter av att klara av att arrangera och organisera undervisningen rent 

logistiskt och ur en pedagogisk och didaktisk synvinkel. Samtidigt fungerar kroppslig 

kompetens som ett effektivt sätt att skapa legitimitet och trovärdighet hos de elever 

idrottslärarstudenterna ämnar undervisa i framtiden. 

 

“Om jag som idrottslärare eller lärare i Idrott & Hälsa har en ickesund livsstil, om jag inte är kroppsligt 

kompetent om jag inte kan bära min egen kropp själv, då har jag en mycket mindre trovärdighet än om jag har 

många upplevelser själv i bagaget” (lärare A) 

 

Grundläggande egen färdighet inom det moment läraren undervisar i underlättar även 

överförandet av kunskap till eleverna. Genom att uppvisa egen motorisk färdighet och 

förmåga i specifika idrottsliga aktiviteter tillhandahåller idrottslärarstudenten en viktig 

didaktisk nyckel. I många undervisningssituationer uppmålas idrottslärarens egen förmåga 

avgörande för möjligheten att lära ut. 

 

”Men sen måste de också kunna, tror jag ha en egen färdighet, klara av att delta i spelet. För att om man inte 

kan delta i spelet och känna vad det innebär, då vet du inte hur det kan kännas. Då har du dålig förståelse 

troligtvis för spelets möjligheter.” (lärare B) 

 

”Det är ju otroligt svårt att försöka förklara ett kärnkast för ett barn, eller förklara hur man åker längdskidor 

eller förklara ett backhandslag… ’ja håll handen så och vinkla si många grader…’ istället för att kunna visa ett 

slag. Ett kraftfullt sätt att undervisa är att kunna visa.”(lärare C) 
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Trots att den tydligt praktiska prägeln på idrottsläran, samt behovet av kroppslig och 

idrottspraktisk kompetens hos studenterna, betonar lärarna tydligt det didaktiska lärarskapet 

som överordnat. Vikten av att ha en didaktisk känsla angående vilka mål studenten vill ha 

med sin framtida undervisning, att denne klarar av att ställa didaktiska frågor i termer av; 

Vad? Hur? Varför?, beskrivs som idrottslärarutbildningens övergripande huvudmål. Den 

didaktiska förmågan förutsätter att lärarstudenten bör kunna applicera den praktiska 

idrottsläran i undervisningssituationer anpassade till grund- och gymnasieskolans verklighet. 

 

”Hur viktigt är det egentligen för en idrottslärare att alltid vara bäst i klassen? Är det inte bättre att läraren i 

Idrott & Hälsa, eller då idrottsläraren, gymnastikinstruktörer, kan skapa pedagogiska situationer där barnen lär 

sig, eller bland ungdomar i skolan? Och då behöver man inte följa alla limits så slaviskt, utan ha mer 

tyngdpunkt på den metodiskt didaktiska sidan.” (lärare A) 

 

”Även om den praktiska färdigheten är viktigt så är ju lärarskapet överordnat. Så klarar man av att förmedla 

ändå, så är ju det överordnade syftet med lärarutbildningen, snarare än det liksom att se den kroppsliga 

utvecklingen och kroppsliga färdigheten i skolan.”(lärare D) 

 

Den integrerade bild av praktiska idrottsfärdigheter och didaktisk förmåga vilken 

karaktäriserar undervisningen i momenten idrottslära präglar även bedömningen av 

studenterna på idrottslärarutbildningarna på GIH. Den didaktiska förmågan och lärarskapet 

framhålls som överordnat men den idrottspraktiska färdigheten finns hela tiden närvarande 

inte minst när det handlar om bedömningen av studenterna. Bilden vilken kan skönjas i 

lärarnas svar är en progression där den praktiska dimensionen av idrottslära fungerar som 

medlet för att nå målet: det didaktiska och pedagogiska lärarskapet i Idrott & Hälsa. Nedan 

citat från lärare D sammanfattar progressionstanken med utgångspunkt i den personliga 

färdigheten väl: 

 

“Ser man sen på de andra delmomenten, när vi jobbar med gympapasset då handlar det om den funktionella 

praktiska färdigheten d.v.s. att jag kan entusiasmera och få med en grupp att härma mig, att reproducera mina 

rörelser för att uppnå en träningseffekt. Och sen då i sista kursen handlar det om att lyfta blicken och titta på 

elevernas eget lärande och kunna vägleda dem. Men då att jag har tillskansat mig ett så pass funktionellt 

rörelseutslag så att jag också kan släppa min egen färdighet och fokusera på elevernas egen färdighet“ (lärare 

D) 

 

Både summativa och formativa bedömningsmetoder förekommer inom idrottslära på GIH. 

Praktiska examinationsuppgifter där studenten ska uppvisa individuell färdighet präglas inte 
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sällan av en summativ bedömningsmetod, medan examinationer där den didaktiska förmågan 

är i fokus ofta utmärks genom en formativ bedömningsmetod. 

 

Betygsfrågans komplexitet 

De intervjuade lärarna ger ett samlat uttryck för upplevd komplexitet rörande 

betygssättningen i idrottslära på idrottslärarutbildningen vid GIH. Att formulera konkreta 

betygskriterier vilka behandlar både den individuella praktiska färdigheten och den didaktiska 

lärarförmågan utifrån de förväntade studieresultaten upplevs som ett komplicerat och 

tidskrävande men samtidigt viktigt uppdrag. Det åligger lärarna inom varje delmoment att 

åstadkomma detta.  

 

”Men grunden är förväntat studieresultat och sedan försöker man utifrån texten då formulera betygskriterierna. 

Det är det som är vår uppgift, som inte är lätt, men vi försöker göra det”(lärare A) 

 

Den tregradiga betygsskalan som används på GIH beskrivs som något som skapar en 

professionell utmaning för de intervjuade GIH-lärarna. Samtliga lärare nämner den tregradiga 

skalans betygssteg U, G och VG. Vad som krävs inom varje delmoment för att uppnå betygen 

G respektive VG lämnar emellertid utrymme för subjektiv tolkning inom lärarkollegiet. Ett 

förekommande uttryck är att den fågradiga skalan gör att var och ett av stegen kan rymma stor 

spridning beträffande olika studenters prestation och kunskapsnivå. Detta kan medföra en 

upplevd orättvisa hos studenter som tycker att de exempelvis har tilldelats ett för lågt betyg 

utifrån sin prestation. Lärarna har ofta betygsansvar för mer än 100 studenter per termin, 

vilket försvårar dokumentation och feedback av betyg. 

 

En strategi för att underlätta betygsproblematiken på GIH är förekomsten av en “inofficiell” 

betygsskala, influerad av Bolognaprocessen, med flera steg. Genom att ha flera betygssteg i 

olika skilda delmoment och examinationsformer är förhoppningen att kunna avgöra om den 

individuelle studentens prestationer i slutändan ska ges det högre (VG) eller lägre betyget (G). 

Flerstegsskalan är däremot inget som används officiellt utåt utan fungerar mer som ett 

hjälpmedel för de examinerande lärarna att dokumentera och sammanfatta studenternas 

prestationer innan de vägs ihop och det slutgiltiga betyget sätts.  

 

“Man vill hitta de här mellanlägena, när det är väldigt höga steg från G till VG i högskolan ...Vi har löst det här 

på högskolan med en liten gömd sjugradig skala, för i Ladok ser man bara U, G och VG, men vi ger alltså 
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mellangrader med G-, G, G+, VG och VG+” (lärare A) 

 

“…vad blir en godkänd nivå i detta?, och vad blir en väl godkänd nivå på en tregradig skala? Vi har ju inte den 

sjugradiga. Vi har ibland provat att försöka sätta utifrån den sjugradiga, men det är tregradig som gäller här på 

GIH.” (lärare B) 

 

Även vissa formuleringar i de förväntade studieresultaten bidrar till att utmana lärarna när det 

kommer till formuleringen av betygskriterier och betygssättning. Vissa nyckelord lämnar stort 

utrymme för tolkning vilket gör att kravbilden och i slutändan betygssättningen av 

studenterna kan komma att präglas av enskilda lärares subjektivitet. En fungerande 

kommunikation lärarna emellan blir därför extra viktig för att de ska ha en så likvärdig 

utgångspunkt som möjligt beträffande vad som ska krävas för att nå respektive betyg. 

 

“Hur betygssätter man när det står i styrdokumentet ”eleverna ska behärska de motoriska grundformerna”, vad 

betyder det? Vad är det motoriska grundformer? Det är relativt enkelt. Men vad är det att behärska? Till ett 

exempel att balansera? Är det att gå på lina mellan två höghus? Eller är det att gå på bom mellan två stolpar?” 

(lärare A) 

 

”Men sen, okej då, vad betyder det då?, vad blir det i väl godkänd då? Då blir det de här jäkla diskussionerna 

oss emellan. Och de är viktiga, därför att utifrån de här förväntade studieresultaten, hur ska vi då kunna trycka 

på ett sånt där som kanske innehåller ens egen förmåga … till vad som blir väl godkänd i det?” (lärare B) 

 

6.2.2 Uppbyggnaden av examinationsförfarandet 

Förväntade studieresultat  

Rörande betygsförfarandets utformning är lärarna ense om att de förväntade studieresultaten 

är det viktigaste instrumentet vid bedömning och betygssättning. Dessa förväntade 

studieresultat har formulerats av de personer som skriver kursplanerna på lärarprogrammet, 

hälsopedagogprogrammet och tränarprogrammet på GIH. 

 

I de förväntade studieresultaten ligger fokus oftast på didaktiken och lärarskapet. Dessa 

dokument används som mål i undervisningen, vilket leder till att de styr uppläggningen av 

examinationer och innehållet i lärandeaktiviteter (lektioner). Lärare A hävdar att lärarna måste 

förhålla sig till de förväntade studieresultaten eftersom de styr betygskriterierna, 

examinationsformerna och litteraturen. Lärarna framhäver vikten av att examinationerna ska 

relateras till de förväntade studieresultaten, d.v.s. att examinationer används för att checka av 

om studenten uppnått de förväntade studieresultaten. 



27 

 

”Så när vi examinerar så måste vi veta vad examinerar vi egentligen, och hur relevant är den aktuella 

examinationen i förhållande till de förväntade studieresultaten” (lärare A) 

 

”Vi checkar alltid av föregående års SWOT-analyser
1
 för att kika, stämmer vårt innehåll med dem förväntade 

studieresultaten, examinerar vi dem förväntade studieresultaten eller hamnar vi någonstans bredvid” (lärare D) 

 

Lärandeaktiviteterna blir då hjälpmedlet för att nå de förväntade studieresultaten. I dansen 

används t.ex. de tre grundformerna (expressiva formen, den kulturella formen och 

träningsformen) som medel för att studenterna ska nå de förväntade studieresultaten. Lärare D 

påpekar att redskapen för att nå de förväntade studieresultaten är olika för olika delmoment, 

då lärarna anpassar de förväntade studieresultaten till sina respektive delmoment. 

 

Examinationsformer 

Examinationsförfarandet och examinationsformerna beskrivs som problematiska av de 

intervjuade lärarna, eftersom de är skyldiga att följa de direktiv angående examinationsformer 

som är statuerade i kursplanen. De känner sig styrda i sin examinatorsroll. Direktiven kring 

examinationsformerna skiljer sig olika kurser och delmoment emellan. Även lärarnas 

upplevelser och kritik av styrningen bottnar i upplevelser av skild karaktär med koppling till 

den formella styrningen. Ibland är kursplanerna så pass stipulerade att det står “aulatentamen” 

medan det ibland lämnas större tolkningsutrymme för lärarna att själva sätta ramarna för 

examinationen, t.ex. vid “skriftlig och muntlig examination i grupp och enskilt ”. Något som 

en av de intervjuade lärarna upplever som ologiskt.  

 

Antalet examinationer som får utformas per moment upplevs ibland som för få gentemot vad 

som ska bedömas och betygssättas. Betygssättningen och uppbyggnaden av olika 

examinationsformer blir då krångligare, eftersom de förväntade studieresultaten måste 

examineras under de få examinationstillfällen som lärarna har att tillgå. Åsikter förekommer 

rörande behovet av fler examinationer, än det som anges i styrdokumenten, för att täcka av de 

didaktiska och praktiska färdigheterna: 

 

”Så egentligen behöver ni någon form av kombination där vi får stämma av att, att vi kollar att ni förstår både, 

kanske i text på ett eller annat sätt och praktiskt . Och så finns det då bestämt utav grundutbildningsnämnden att 

                                                 
1
 Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threaths. Vanligt förekommande intern utvärderingsmatris av 

organisationer och verksamheter. 
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vi inte får ha så många examinationer. Så att där har vi ett jätteproblem att hantera inom idrottsläran” (lärare 

B).  

 

I kontrast framkommer även uttryck för att examinationer och redovisningar i flera fall är för 

många sett till det som sedan bedöms. Istället återfinns på håll målsättningen att reducera 

antal examinationer:  

 

”Sen bestämmer vi olika… nu har vi haft det ganska likadant de senaste åren, men det förändras fortfarande 

också just med tanke på att vi försöker skära ner på antalet examinationer och antalet redovisningar så det inte 

blir en uppsjö av redovisningar” (lärare D) 

 

De intervjuade lärarna uttrycker således olika åsikter rörande examinationsformerna. Dock är 

de ense om att utforma examinationer utifrån de förväntade studieresultaten är en komplicerad 

uppgift. 

 

6.2.3 Förmedling av färdigheter kring bedömning och betygssättning 

Det framgår att de intervjuade upplever att förmedlingen av bedömningsfärdigheter till 

studenterna är ett utvecklingsområde inom idrottslära. Vid den direkta frågan kring detta har 

lärarna svårt att konkret specificera hur denna förmåga överförs idag. Efterhand framkommer 

dock olika tillvägagångssätt för att ge studenterna möjlighet att arbeta med att utveckla sin 

färdighet och förmåga beträffande bedömning och betygssättning. Kamratfeedback och 

observation, diskussion och “tränat öga” är metoder som används för att utveckla studenternas 

förmåga att själva kunna bedöma de praktiska idrottsmomenten.  

 

”Men sen försöker vi ju jobba så mycket som möjligt, framförallt de senare åren när ni börjar bli mer och mer 

klara med kamratfeedback...och det är ju ett sätt att skapa sin erfarenhet att ge feedback, att titta på kropp och 

rörelse och bedöma”(lärare D) 

 

”Framförallt att ta upp det till diskussion att även när man har idrottslära och praktisk tillämpning, ställ er 

frågan i rummet, tänk er in i en situation där ni betygssätter eleverna?”(lärare A) 

 

”Så det ställer krav på att liksom ha tränat upp sitt öga...så det är ju en jätteviktig kompetens och som jag själv 

tycker är viktigt och försöker förmedla genom att ge studenterna tid i samband med undervisningen att 

observera”(lärare C) 
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Lärarna anser att med skolade ögon kan de göra en momentan professionell bedömning av 

motorisk kompetens. Genom en stor erfarenhet av att se individer i rörelse kan motoriska 

prestationer värderas utifrån en idealbild.  

 

Dock ska det tilläggas att det inte finns tydliga direktiv vid dessa metoder, speciellt rörande 

kamratfeedback. Där saknas underlag för att ge konstruktiv kritik. 

 

”Sen så kan man väl tycka att ibland så borde vi kanske sätta upp lite tuffare kriterier för ibland kan det bli så 

att;’ Oj det var så bra’, ’Ooo vad bra det var!’ Men det är ju också någonting som man lär sig, som jag tror ni 

också sett själva att ju mer ni har gått i utbildningen desto mer konstruktiva kan ni vara när det gäller er 

feedback”(lärare D) 

 

Viktigt att poängtera är att lärarna förtydligar att dessa egenskaper inte sker per automatik, 

utan att det är något som utvecklas med tiden, i och med att studenterna ständigt erhåller nya 

kunskaper och erfarenheter. 

 

Ett ytterligare sätt att utveckla bedömningsfärdigheten hos studenterna skulle kunna vara att 

inkludera dem i utformningen av examinationsuppgifter. Lärare C är inne på att skapa 

examinationer med studenterna, för att de ska få möjlighet att lära sig hur examinationer 

utformas.  

 

”För studenterna upplever att man är för dålig på att göra examinationer själva när de kommer ut. Där handlar 

det väl om att återigen att få med studenterna i processen att skapa examinationer så kommer man kunna träna 

det tänkandet att utgå ifrån ett förväntat studieresultat eller ett mål och titta på hur man kan jobba för att göra 

examinationer.”(lärare C) 

 

6.2.4 Kommunikation 

Som tidigare nämnts finner de intervjuade lärarna att kommunikationen lärarna emellan är en 

viktig komponent för att få gemensamma ramar och därmed likvärdighet vid betygssättning. 

Kommunikationen på GIH förekommer i olika former. Formella mötessituationer och 

konferenser varvas med professionsrelaterad vardagskommunikation vid spontana möten med 

kollegor i korridorer och lunchrum. De intervjuade lärarna har formella möten ungefär en 

gång i månaden med de lärare vilka undervisar inom samma delmoment, d.v.s. kollegiet i 

bollspel, friluftsliv, rörelse och dans samt gymnastik träffas var för sig. Vid dessa möten 

diskuteras undervisningsupplägg, förväntade studieresultat, litteratur, betygskriterier, 
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kursplaner, examinationsformer m.m. I början på terminerna och vid delmomentsstart 

förekommer dessa möten mer intensivt och diskussionerna och samtalen rör då ofta 

undervisningsinnehållet, utvecklingen av undervisningen samt examinationer och bedömning.  

 

”Men om vi tittar på våra ämnesområden som…försöker vi ses… ja i alla fall en gång i månaden försöker vi ses. 

Det blir ju alltid mer intensivt i början av en terminsstart.”(lärare D) 

 

”Vi har planeringsmöten t.ex. nu i den gruppen av undervisande lärare kring en kurs. En typ av 

arbetslagsmöte.”(lärare A) 

 

Mycket av kommunikationen sker även via e-post. Där sker en professionell kommunikation 

med utbyte av idéer, t.ex. att sammanställa skisser på undervisningsupplägg och skicka det till 

varandra. Även spontana tillfällen förekommer t.ex. i korridoren, där examinationsupplägg 

och betygskriterier diskuteras lärarna emellan. 

 

Betygskonferenser hålls även i slutet av varje termin när betyget på hela kursen ska fastställas. 

Vid dessa konferenser närvarar momentansvarig för respektive delmoment samt examinator 

för hela kursen. Som tidigare nämnt (se rubrik 6.1.4) anger lärarna att för att erhålla det högre 

betyget (VG) måste studenten ha fått VG i minst tre av fyra kurser. 

 

6.3 Kursplanernas inflytande på lärarnas yrkesberättelser: En 

tolkning utifrån Habermas teori 

Förekomsten av de två dimensionerna i Habermas teori gestaltas tydligt i intervjuutsagorna. 

Lärarna refererar återkommande till kursplanerna som de dokument som sätter ramar och 

riktmärken för utformningen av undervisning, bedömning och examineringen av 

idrottslärarstudenterna. Den koloniserande egenskapen vilken Habermas tillskriver 

systemvärlden realiseras i vissa avseenden. Tydligast framgår denna i delen som rör 

examinationsuppgifterna samt betygssättningen. Uttryck ges för att kursplanens förväntade 

studieresultat är det som bestämmer vad som ska examineras medan beskrivningarna av 

examinationsformer till stor del avgör i vilken form studenterna bedöms och examineras. 

Inställning till kursplanens systematiska styrning kring bedömning och examinationer skiljer 

sig bland de intervjuade lärarna. En av lärarna vill ha möjlighet till fler examinationsuppgifter 

per moment, en annan beskriver istället en strävan efter färre examinationsuppgifter. Vissa av 

de förväntade studieresultaten beskrivs som oprecist formulerade, vilket problematiserar 
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utformningen av konkreta betygskriterier och examinationer. Samtidigt beskriver lärare C 

formuleringen av examinationsformerna som för statisk. I dennes mening kan detta begränsa 

och försvåra utformningen av en ideal examinationsuppgift. Gemensamt för de intervjuade 

lärarnas upplevelser är dock att deras kritik bottnar i den systemvärldsliga dimensionen 

(kursplanerna). 

 

Livsvärldens betydelse för betyg och bedömningsförfarandet på GIH, Stockholm 

framkommer genom bilden av den formella och informella kommunikation som förekommer 

inom lärarkollegiet. Genom möten, diskussioner, överenskommelser och spontana samtal 

formas det slutliga praktiserandet av bedömning och betygssättning utifrån styrdokumenten. 

 

7. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur bedömnings- och betygsförfarandet inom momentet 

idrottslära är uppbyggt på GIH, Stockholm. Med utgångspunkt i formella styrdokument och 

genomförda intervjuer med verksamma lärare inom momentet, analyserades resultatet sedan 

utifrån Jürgen Habermas teori om system- och livsvärld. I följande diskussionsavsnitt kommer 

vi med utgångspunkt i dessa resonera kring problematik i betygs- och bedömningsfrågan, 

vilken rör exempelvis likvärdighet, kommunikation och olika bedömningsmetoders betydelse 

och påverkan på bedömning av praktisk idrottsundervisning.  

 

7.1 Kommunikation: Nyckeln till likvärdighet och tillförlitlighet i 

betygssättningen 

Lärarnas återkommande refererande till de förväntade studieresultaten tyder på att dessa utgör 

den huvudsakliga systematiska påverkan på deras dagliga arbete. Studenternas uppnående av 

de förväntade studieresultaten har enligt vår studie visat sig som ett centralt mål för 

idrottslärarutbildningen vid GIH, Stockholm. Detta betyder att såväl undervisningsupplägg, 

bedömning och examination av studenter präglas av dessa. En parallell till Habermas 

(1981,1996) systemvärld är således lätt att dra. Formuleringarna av de förväntade 

studieresultaten är emellertid av en karaktär som förutsätter kommunikation lärarkollegorna 

emellan i strävan mot konsensus kring bedömning och betygssättning. Således är det svårt att 

peka på kursplanens förväntade studieresultats faktiska påverkan som en absolut kolonisering 

av livsvärlden vid GIH, Stockholm (Ibid.).  
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Livsvärldsdimensionens närvaro medför samtidigt en utmaning sett till bedömnings- och 

examinationsförfarandet. Det tolkningsutrymme som lämnas i formuleringarna av de 

förväntade studieresultaten leder också till en problematik rörande likvärdigheten i 

utformningen av betygskriterier och slutligen betygssättningen. De intervjuade lärarna anser, 

precis som den tidigare forskningen påvisat (Castelli & Rink 2003; Redelius & Hay 2012) att 

betygssättningen är ett svårt område i deras lärarskap. Detta trots att GIH har ett mer 

homogent studentunderlag och bedömningsunderlag än vad som finns ute i de vanliga 

grundskolorna och gymnasium.  

 

Likvärdigheten i betygssättningen kan även problematiseras utifrån att GIH använder en 

tregradig betygsskala; U, G samt VG. Lärarna upplever en svårighet att göra rättvisa 

bedömningar med denna fågradiga betygsskala. Som dokumentationshjälp nämns då den 

inofficiella sjugradiga skalan, vilken i realiteten kan sägas bli betydelselös. Detta då endast 

betygen U, G eller VG framkommer i det slutgiltiga resultatet vilket blir måttet på studentens 

prestation. Munros (1996) definition av accountability som “making the invisible visible” (s. 

5) sätter fingret på problemet med parallella betygsskalor. Ett “tyst mellanläge” i form av ett 

G+ är inget som är till officiell nytta för studenten så länge denne inte regelbundet informeras 

om var på kontinuumet mellan G och VG denne befinner sig. Förekomsten av det parallellt 

och inofficiellt förekommande systemet på GIH kan förstås som en konsekvens kopplade till 

den tröga övergången till Bolognaprocessens sjugradiga betygsskala (Wedman,Wahlgren& 

Franke-Wikberg 2006; Dahl, Lien&Lindberg-Sand 2009). Med dessa svårigheter i åtanke 

finns risken att subjektiviteten tar över, vilket även lärarna medger. Skolverket (2012) 

beskriver att elever ska bedömas utifrån sina kunskaper. Betyg skall alltså ges efter kunskaper 

i ämnet och inte efter vad läraren har för uppfattning av eleven som person. Den stora frågan 

är om den subjektiva tolkningen hos de intervjuade lärarna kan ignoreras vid betygssättning, 

då lärare kan ha svårt att utesluta känslor och uppfattningar vid bedömningssituationer som 

inte utgår från ett tydligt och gemensamt underlag.  

 

Då tidigare forskning indikerat förekomsten av variation lärare emellan beträffande vilka 

egenskaper som prioriteras i bedömningen i Idrott & Hälsa (Siegel 1997; Castelli & Rink 

2003), samt brister att på högskolenivå redogöra för skäl till satta betyg (Sadler 2005; Siegel& 

Wissehr 2011) kan trovärdigheten äventyras sett ur ansvarighetsaspekten. Problematiken kan 

här relateras till Munros och Hatherleys (1993) redogörelse för ansvarighetsbegreppet 

accountability. För att upprätthålla trovärdighet i bedömnings- och betygsprocessen är det 
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viktigt att uppvisa “villighet och förmåga att rättfärdiga handlingar inför sig själv och sina 

medmänniskor” (översättning av Ibid., s. 369). Med detta i åtanke framstår kommunikationen 

kring bedömning och betygsättning viktig för ett trovärdigt bedömnings- och 

betygsförfarande. Genom denna kan samstämmighet rörande skälen till olika betyg skapas. 

Lärarna är tydliga med att poängtera förekomsten och vikten av denna kommunikation dem 

emellan som tjänstemän, men pekar samtidigt på att kommunicerandet av betygskriterier och 

bedömningsunderlag till studenterna har sina brister. Dock vore det naivt att lägga yttersta 

ansvaret för denna kommunikationsbrist exklusivt på lärarna. De sätter ofta betyg på mer än 

100 studenter per termin och därför förefaller det orealistiskt att de ska ha möjlighet att direkt 

säkerställa att samtliga studenter förstått exakt vilka kriterier som ligger till grund för betyget. 

Istället handlar det troligtvis om att bättre synliggöra dessa aspekter för studenterna genom att 

upprätta fungerande kommunikationssystem präglade av tillgänglighet och tydlighet. Således 

framträder det ömsesidiga behovet av Habermas (1981,1996) system- och livsvärld.  

 

7.2 Formativt och summativt bedömande: Olika metoder formar 

det ”tränade ögat” 

Metoder som används för att bedöma och examinera studenter på GIH, Stockholm är av såväl 

autentisk/formativ som traditionell/summativ karaktär och ämnar mäta såväl kroppslig och 

motorisk färdighet som didaktiskt lärarskap. Vid bedömning av motorisk kompetens används 

inte sällan praktisk examination som bedömningsunderlag. Studenten som bedöms får då vid 

ett specifikt tillfälle visa upp sin individuella färdighet i givna rörelsemoment eller 

idrottsaktiviteter (exempelvis handstående). Examination och bedömningsunderlag av denna 

typ framstår som summativ till karaktären då de sker vid bestämda tidpunkter och baseras på 

lärarens gradering av studentens prestation vid detta specifika tillfälle (se t.ex. Knight & 

Yorke 2003, s.17; Harlen 2005; 2007, s.133).  

 

Kamratfeedback är en annan bedömningsmetod som lärarna på GIH använder för att utveckla 

studenternas förmåga att bedöma och betygssätta. Denna metodik framträder i praktiken med 

en tydlig autentisk/formativ karaktär då den sker i olika undervisningssituationer och 

inkluderar studenterna i bedömningen. Feedbacken som studenterna ger varandra blir inte av 

direkt graderande karaktär utan kan mer ses som råd för fortsatt lärande och utveckling. Även 

koppling till det framtida yrkeslivet blir tydlig i de fall kamratfeedback tillämpas (Lund 1992; 

Hambleton & Murphy 1992; Mintah 2003; Hay & Penney 2009). Däremot är det viktigt att 
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beakta den poäng som en av de intervjuade lärarna uttrycker vid användningen av denna 

bedömningsmetod; för att kamratfeedbacken ska fungera effektivt och konstruktivt krävs 

tydliga direktiv rörande vad som ska observeras och bedömas vid dessa tillfällen. Annars 

riskerar bedömning och omdömen som ges kurskamrater emellan att bli osakliga och grunda 

sig kamrataspekten snarare än i professionell bedömning av motorisk kompetens eller 

didaktiskt ledarskap.  

 

Ytterligare en metod vilken framhålls i lärarnas redogörelser för bedömningsförfarandet är det 

s.k. “tränade ögat”. Denna metod beskrivs som något som utvecklas över tid hos en lärare i 

Idrott & Hälsa, både under utbildningen och senare under yrkeslivet. Genom att delta, 

undervisa och verka där fysisk aktivitet och rörelse yttrar sig, sker bedömningen momentant i 

de olika undervisningssituationerna. Den som har tränat upp detta “öga” kan således bedöma 

huruvida enskilda studenter eller elever förhåller sig till en idealbild för utförandet. Intressant 

med denna metod är att den har tydliga inslag av både traditionell/summativ och 

autentisk/formativ bedömning. Genom att sätta studentens rörelseutförande i relation till ett 

för läraren normiserat ideal sker en typ av rangordning av de bedömda studenterna. Detta är 

helt i linje med kriterierna för summativ/traditionell bedömning. Samtidigt utgör det faktum 

att det “tränade ögat” hela tiden är närvarande, över tid i samtliga undervisningssituationer, att 

autentisk/formativ bedömning sker (Berlak 1992, s. 10; Anderson 1998; Harlen 2007, s. 133 

ff.). Detta i och med att studenten ges möjlighet att visa upp motorisk färdighet vid olika 

tillfällen under olika förutsättningar (Mintah 2003; Nazario 2004; Hay & Penney 2009). 

Läraren ser sina elever regelbundet över tid och kan om dennes öga är tillräckligt tränat även 

se motorisk utveckling på det kontinuum som sträcker sig från motorisk oförmåga till 

uppnåendet av ett idealt utförande. Det tyder på att det som är ett bra utförande präglas av en 

idealbild som bygger på en norm. En student eller elev med motoriska svårigheter kan med 

hjälp av ett “tränat öga” identifieras utan att läraren behöver upprätta utmärkande 

bedömningsmetoder av strikt traditionell karaktär. Det “tränade ögat” tar som sagt tid att 

utveckla, men när detta väl åstadkommits bär idrottsläraren alltid med sig denna 

bedömningsförmåga.  

 

7.3 Balansering av Habermas världsdimensioner 

Bedömning används i ett undervisningsperspektiv för att besvara frågan “Hur kan vi 

säkerställa att en person lärt sig något?” (Higgins 2006, s.1). De traditionella/summativa 
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bedömningsformerna har problematiserats som statiska mättekniker av lärande med 

begränsningar sett till lärande och undervisning (Berlak 1992, s.4ff.; Anderson 1998; Knight 

& Yorke 2003, s.15ff.; Garrison & Ehringhaus 2007). Den formativa/autentiska 

bedömningsmetoderna framhålls i motsats som mer dynamiska och adekvata för främja att 

lärande, motivation och utveckling (Knight & Yorke 2003, s.32ff.; Mintah 2003; Nazario 

2004; Garrison & Ehringhaus 2007; Hay & Penney 2009). Kritiken mot fokuseringen på 

numeriska, normerande och direkt jämförbara data inom den summativa 

bedömningspraktiken går att koppla till den kritik Habermas riktar mot systemvärldens 

kolonisering av livsvärlden. Då dessa metoder utgår ifrån ett strikt objektivt förhållningssätt 

till kunskap vilken kan beskrivas i kvantitativa termer begränsas möjligheterna för 

kunskapstillämpning i det verkliga livet (Habermas 1996, s.374). Följaktligen framträder den 

formativa bedömningsdimensionen som livsvärldsmotsvarigheten då metoder som faller 

under denna utgår från dynamiska undervisningssituationer med hänsyn till praktisk 

vardagstillämpning (se t.ex. Wiggins 1989; Habermas 1996, s. 375;Knight & Yorke 2003, s. 

97ff.; Hay & Penney 2009). Utifrån dessa synsätt är det lätt att dra den förhastade slutsatsen 

att uteslutande formativa/autentiska metoder är vad som bör tillämpas för bedömningen av 

elevers kunskap och färdighet inom Idrott & Hälsa. Det är dock viktigt att återigen minnas att 

Habermas proklamerar att vi bör förstå omvärlden som funktion av både system- och livsvärld 

samt hur dessa påverkar och är beroende av varandra (Reese-Schäfer 1998, s.45).  

 

Lärarutbildningarna på GIH förmedlar metoder med förankring i både livs- och 

systemvärlden. Då studenterna möter olika bedömningsmetoder under sin utbildning finns 

sannolika skäl att tro att de tar med sig ett brett spektrum av bedömningstekniker ut i 

arbetslivet (Mintah 2003, s. 170). Samtidigt finns indicier i denna studie på att just utveckling 

och förmedling av bedömningsförmåga av praktisk idrott till studenterna ses som något som 

skulle behöva ägnas mer uppmärksamhet. De intervjuade lärarna ser denna aspekt som ett 

utvecklingsområde för GIH. Siegel och Wissehr (2011) styrker behovet av detta fokus då 

denne pekar på att lärarstudenter tenderar att falla tillbaka i traditionell bedömning, vars 

främsta syfte är att rangordna och jämföra elever (Berlak 1992, s.10; Anderson 1998), när de 

går från utbildning ut i arbetslivet. En förklaring till förekomsten av lärarstudenters regression 

till traditionell bedömning efter avslutad utbildning skulle kunna vara den ökade ansvarighet 

(se rubrik Accountability 2.1.2) som tillkommer när de blir yrkesverksamma. Förutom att 

förhålla sig till elever och undervisningsinnehåll, betyder lärarskapet även ansvarighet att 

kunna redogöra för skäl för betygen för exempelvis elevens föräldrar eller skolledningen 
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(Skollag 2010:800 kap 3 § 17). Då de senare vanligtvis inte närvarar i undervisningssalen 

finns skäl att tro avståndet mellan dem och den betygssättande läraren försvårar användning 

och kommunicerandet av formativa och autentiska bedömningsgrunder från lärarens sida. 

Genom att istället använda en gemensam referensram för att “mäta kunskap” underlättas 

kommunikationen om vilken bedömning som ligger till grund för elevens betyg.  

 

Övergången från lärarutbildningen på GIH till yrkeslivet som idrottslärare väcker flera 

intressanta frågor. En, som nämnts, rör bedömningsmetoderna för undervisning i praktiska 

idrottsmoments användbarhet i den obligatoriska skolan. För att utveckla 

bedömningskompetens hos lärarstudenter är det viktigt att fokus läggs vid en variation av 

förekommande bedömningsmetoder under utbildningen (Siegel& Wissehr 2011). Även om så 

görs på GIH så vittnar är det lätt att se att flertalet examinationer vid GIH grundar sig på 

bedömningen av individuellt praktisk utförande. Motiveringen till detta sägs vara att det är en 

viktig byggsten i det didaktiska lärarskapet. Generell yrkesrelevans för det som bedöms vid 

dessa examinationer utgör ett ämne för diskussion. I synnerhet kan den praktiska färdighetens 

betydelse för bedömning och betygssättning ifrågasättas. 

 

De intervjuade lärarna ger en klar bild av att den didaktiska kompetensen är överordnad den 

praktiska. Samtidigt ger de tydliga argument för att den förkroppsligade kunskapen i form av 

motorisk kompetens är fundamental för att i förlängningen kunna iklä sig ett kvalitativt 

idrottslärarskap. Den didaktiska förmågan är därmed beroende av en praktisk färdighet. Detta 

kan leda till en problematik för nyexaminerade idrottslärarstudenter. Med bakgrund av att 

nyutexaminerade lärarstudenters bedömningsunderlag ofta liknar det de själva mött under 

lärarutbildningen (Mintah 2003), är det troligt att fokus på individuell praktisk färdighet kan 

komma att prägla GIH-studenternas bedömningar när de sedan själva ska betygsätta elever. 

En fråga som väcks i nästa led är hur stor vikt de själva ska lägga på detta när de senare ska 

undervisa ute i skolan? Värt att komma ihåg är att elever i den obligatoriska skolan 

förmodligen inte behöver lära sig att lära ut i samma utsträckning som idrottslärarstudenter. 

Det betyder att relevansen för lärande och bedömning av didaktisk förmåga kan bortses från 

vid bedömning och betygssättning av grundskoleelever. Men när den praktiska färdigheten 

beskrivs som medel för att uppnå didaktisk förmåga snarare än mål under utbildningen, hur 

ska den då motiveras inom den obligatoriska idrottsundervisningen? Hur relevant är det att 

applicera GIH:s bedömningsmetoder ute i grund- och gymnasieskolan? Är det t.ex. viktigt att 



37 

 

eleverna klarar av att stå på händer? Eller är det viktigaste att de deltar och försöker, oavsett 

hur väl de lyckas? 

Som tidigare nämnt ska elever bedömas utifrån sina kunskaper i ämnet (Myndigheten för 

skolutveckling 2007). Faktorer som i dagsläget präglar idrottslärares bedömningsunderlag är 

närvaro, att vara ombytt, engagemang, attityd, färdigheter och deltagande (Imwold, Johnson 

& Rider 1982; Byra 1991; Buck, Lund, Harrison& Cook2007). Kunskapsperspektivet som 

finns inom Idrott & Hälsa framträder således som spretigt och ostrukturerat när betygen ska 

sättas. Tydligare uppgiftsorientering för betygsfrågan i Idrott & Hälsa har efterfrågats 

(Redelius & Hay 2012). Konkreta beskrivningar av praktiska undervisningsmoment och vilka 

förväntningar som föreligger på elevens utförande i dessa bidrar vidare till förbättrad 

prestation (Castelli & Rink 2003; Lund & Shanklin 2011). Detta motiverar en uttrycklig 

kunskapsdimension i form av praktisk färdighet i Idrott & Hälsa. Räcker det med 

fokuseringen på fysisk aktivitet samt aktivt och positivt deltagande i betygsfrågan? 

(Skolverket  2004, s.84). För att jämföra med exempelvis skolämnet matematik, så är det föga 

troligt att gymnasieelever kan erhålla betyg genom att komma till klassrummet med ett leende 

på läpparna och linjal, radergummi och penna i högsta hugg, för att sedan inte behärska 

varken “sjuans” multiplikationstabell eller procenträkning. Den tidigare forskningen tyder på 

att det saknas en vedertagen uppfattning kring vad som ska bedömas, och hur, inom den 

idrottspraktiska dimensionen av Idrott & Hälsa. Idrottslärares oerfarenhet att uttrycka sitt 

ämnes innehåll i kunskapstermer (Skolverket2004, s. 158; Myndigheten för skolutveckling 

2007, s.49), det rådande bedömningsunderlagets spretighet (Imwold, Johnson & Rider 1982; 

Byra 1991; Buck et al. 2007; Young 2011), samt elevernas förvirring över utifrån vilka 

kriterier de betygssätts (Redelius & Hay 2012) motiverar ett tydligare bedömningsramverk. 

 

7.4 Metoddiskussion 

Inom modern samhällsvetenskaplig forskning finns en norm vilken argumenterar för 

kvantitativa forskningsmetoder då numeriska data underlättar generalisering och 

systematisering av empiriska resultat (Kvale 2009). “Forskare intresserar sig inte och kan 

inte intressera sig, för det enskilda fallet. De söker lagar, systematiska relationer, 

förklaringar av fenomen. Och deras resultat är alltid statistiska”(Kerlinger 1979, s. 270). 

Med bakgrund av detta kan vårt val att utföra en kvalitativ fallstudie framstå som diskutabelt.  
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Eftersom undersökningen är en fallstudie vilken begränsar sig till ett specifikt lärosäte (GIH, 

Stockholm) kan det vara svårt att dra några generaliserande slutsatser av resultatet. Valet av 

en kvalitativ ansats bestående av analys av styrdokument och genomförande av intervjuer 

motiveras dock tydligt genom det ontologiska kunskapsperspektivet och den hermeneutiska 

cirkeln/spiralen. Att helheter måste förstås genom sina komponenter och sammanhang och 

vice versa (Alvesson & Sköldberg 1994 s.114 f.). Den hermeneutiska spiralen kan även ses 

som ett angreppsätt för att förena kvantitativ positivism och kvalitativ hermeneutik (Patel & 

Davidsson 2011, s.29 f.). Den dualistiska kunskapsbilden avspeglas även i vårt teoretiska 

ramverk, Jürgen Habermas system- och livsvärld (Habermas 1981).  

 

Genom att intervjufrågorna formulerades utifrån vårt syfte och med hänsyn till Habermas 

teori stärktes validiteten i undersökningen, eftersom de berättande svaren gav en bild av det 

som undersökts och täckte det området vi avsåg att undersöka (Johansson & Svedner 2006, s. 

108; Kvale 2009, s. 264). En diskursanalys med pragmatiskt förhållningssätt (Quennerstedt 

2006) präglade bearbetningen av styrdokumenten. En god diskursanalys präglas av fantasi 

från forskarens vilken skapar metoden utifrån det specifika undersökningsobjektet (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000). Detta är ett påstående som är lätt att kritisera. I ett 

diskursanalytiskt perspektiv är dock kritiserande av validitetens giltighet svår (Kvale 2009, s. 

246). Diskurserna ligger mycket i betraktarens öga, och denne måste sedan framställa dessa 

för läsaren. 

 

7.4.1 Intervjuareffekt och påverkan på informanter 

Det finns aspekter som kan leda till att validitet och reliabilitet äventyras vid en kvalitativ 

intervju. En aspekt beror på att intervjuaren vinklar frågorna så att alla aspekter av 

frågeområdet inte kan klarläggas eller att intervjuaren pressar sina åsikter på den intervjuade. 

En annan aspekt som kan leda till svårigheter är att den intervjuade inte är sanningsenlig av 

något skäl. (Johansson & Svedner 2006, s. 44) 

 

Ytterligare potentiella problemkällor vid en kvalitativ intervju rör vilka frågor som ska ställas, 

vilken intervjuteknik som ska användas samt hur resultaten skall presenteras så läsarvänligt 

som möjligt. Utifall att undersökaren fokuserar på att ömsevis ställa de förutbestämda 

frågorna, kan det medföra att denne inte ägnar respondentens svar tillräcklig uppmärksamhet 

och då missar kontentan av respondentens svar. Risken finns på så sätt att den kvalitativa 
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intervjun omvandlas till en strukturerad intervju. (Johansson & Svedner 2006, s. 43) Vid val 

av intervjuteknik och utformning av intervjuguiden beaktades ovan aspekter noggrant. 

Intervjuguiden användes som utgångspunkt vid intervjuerna. Vid intervjuernas genomförande 

var vi noga med att inte stressa respondenterna eller att fortsätta till nästa fråga innan den 

föregående var färdigavhandlad. Genom att ge lärarna chansen att ge utförliga svar kunde 

följdfrågorna falla naturligt i lägen där de var befogade. Respondenterna gavs även 

möjligheten att själva bestämma tid och plats för intervjuerna. Dessutom såg vi till att från vår 

sida inte ha några åtaganden som skulle kunna skapa tidsbrist utifall att någon av intervjuerna 

skulle dra ut på tiden. På så sätt gjordes en ansats mot att skapa en naturlig och avslappnad 

intervjusituation för att främja den kvalitativa svarsaspekten.  

 

Reliabilitetsaspekten vid en intervjuundersökning härrör huruvida en replikering av studien 

skulle ge samma resultat eller ej, om intervjusvaren från gång till annan. Faktorer som kan 

påverka detta är om informanterna utfrågas av olika intervjuare, vilket skedde vid två 

intervjuer. Detta medför att reliabiliteten kan ifrågasättas (Kvale 2009, s. 263, Johansson & 

Svedner 2006, s. 105). Det faktum att relativt få representanter deltog i intervjudelen av 

undersökningen kan ses som en brist ur generaliserbarhetssynpunkt (Johansson & Svedner 

2006, s. 108). 

 

Vidare kan även vi som studenter påverka svaren från lärarna. Vår relation till informanterna 

kan bidra till att påverka intervjuareffekten ytterligare. Då den intervjuade lämnar ut sina 

personliga ställningstaganden blir förtroendet för intervjuaren/intervjuarna av stor vikt 

(Johansson & Svedner 2006, s. 32). Det faktum att vi är före detta studenter på kurserna har 

potentiell påverkan på reliabiliteten i både positiv och negativ mening. Informanterna kan å 

ena sidan känna sig pressade att svara på ett sätt som förväntas av dem som våra lärare. 

Samtidigt reducerar vår autentiska erfarenhet av kurserna och de intervjuade lärarna att svaren 

manipuleras i större utsträckning.  

 

7.5 Slutsats 

Resultatet från vår fallstudie på GIH, Stockholm betonar ytterligare behovet av ett mer 

konkret och synligt bedömningsunderlag för Idrott & Hälsa. Samtidigt framhäver studien den 

interna kommunikationens betydelse för att ett konstruerat bedömningsramverk ska kunna 

fungera tillfredställande i praktiken (Castelli & Rink 2003). Vidare visar studien vikten av ett 



40 

 

eklektiskt förhållningssätt till bedömningsunderlag och betyg för att främja lärande och 

förmedling av kunskap inom idrottspraktiska moment till elever och studenter. Integrering 

och balansering av formativ och summativ bedömning samt dimensionerna av Habermas 

system- och livsvärld är en viktig ansats mot ett tillförlitligt och transparent bedömnings- och 

betygsförfarande. Det kan i sin tur förhoppningsvis leda till ett lärande som sträcker sig 

bortom idrottssalen, eller för att använda en omskrivning av Habermas egna ord: ”Så att 

undervisningen i Idrott & Hälsa vänder till samlevande, elevers medvetande istället för 

manipulerade elevers beteende”(utifrån Habermas 1996, s. 374).   
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Bilaga 1 Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att, med utgångspunkt i Habermas 

system – och livsvärld, undersöka hur bedömnings- och betygsförfarandet utformas och 

praktiseras inom ämnet idrottslära på ämneslärarutbildningen vid GIH i Stockholm, samt hur 

detta kan tänkas påverka idrottslärares professionella förmåga att bedöma och betygssätta 

elever i förlängningen. 

 

Frågeställningar 

 Vilken syn kring färdigheter, bedömningsunderlag och betygssättning förekommer hos 

examinationsansvariga lärare inom idrottslära på GIH? 

 

 Hur är examinationsförfarandet uppbyggt inom idrottslära på GIH? 

 

 Hur förmedlas förmågor och färdigheter kring bedömning och betygssättning vidare 

till studenterna på lärarutbildningen på GIH? 

Vilka sökord har du använt? 

”Physical education “, “grading”, ”assessment”, “accountability”, “higher education”,  

 

 

Var har du sökt? 

DiVa, GIH:s bibliotekskatalog ,Google Scholar, , EBSCO Mulitple Database Search, Libris 

,  

Sökningar som gav relevant resultat 

Ebsco Multiple Database Search: “Assessment Physical Education” 

Ebsco Multiple Database Search: “Accountability Physical Education” 

DiVa: “Physical education grading” 

DiVa: “Authentic assessment physical education”  

Google Scholar: “ 
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Kommentarer 

EBSCO Multiple Database Search gav mest resultat inom vårt undersökningsområde. 

Litteraturlistor var till stort förfogande, då många har skrivit om bedömning inom Idrott & 

Hälsa.  

Här kan du t ex skriva om det var svårt att hitta bra material om någon del av ditt ämne, vilka 

databaser som passade bäst eller om du har hittat mycket material via litteraturlistor, din 

handledare eller via ”related articles” i databaserna. 
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Bilaga 2 Kursplan för lärarprogrammet, ”Idrott didaktisk inriktning 1” 

 

IDROTT DIDAKTISK INRIKTNING I, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PHYSICAL 

EDUCATION WITH AN EDUCATIONAL PERSPECTIVE I, 30 HIGHER EDUCATION 
CREDITS Basdata Kursen ingår i inriktningsstudierna och är en obligatorisk kurs inom Lärarprogrammet 

vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Ämne: Idrott Omfattning: 30 högskolepoäng Nivå: Grund Kursplanen har 

behandlats av institutionsrådet vid Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap 2008-12-12. Kursplanen är 

fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2008-12-17. Ikraftträdande: Denna kursplan gäller från och med VT 

2009.  

Förkunskapskrav  

Studenten skall vara antagen till Lärarprogrammet, 240-330 högskolepoäng vid GIH.  

Förväntade studieresultat  

Studenten skall:  

– visa grundläggande förmåga att reflektera över det egna lärarskapet,  

– ur ett didaktiskt perspektiv kunna planera, genomföra och utvärdera undervisningssituationer på en 

grundläggande nivå,  

– visa på grundläggande förståelse för sambandet mellan barn och ungdomars utveckling och lärande i 

förhållande till idrott, lek och grundformer samt till skolans styrdokument,  

– beskriva och förklara centrala begrepp samt visa på personlig färdighet inom momenten idrott, lek och 

grundformer,  

– beskriva och redogöra för människokroppens byggnad och funktion och människokroppens anpassning till 

fysisk aktivitet,  

– kunna identifiera skador och sjukdomar kopplat till fysisk aktivitet samt genomföra blodtrycksmätning vid 

vila och förstå innebörden av erhållna värden,  

– utifrån ett säkerhetstänkande identifiera, värdera och ta hänsyn till riskmoment vid planering och 

genomförande av olika undervisningssituationer,  

– praktiskt genomföra akut omhändertagande efter skada och kunna beskriva hur rehabiliteringsprocessen är 

upplagd.  

 

Innehåll och uppläggning  

Moment  

Kursen innehåller följande moment:  

Moment 1 – Idrott och hälsoämnets didaktik med verksamhetsförlagd utbildning (vfu), 7,5 hp varav vfu 6 hp  

Part 1–Physical education and Health with a didactical perspective and professional school practise, 7,5 higher 

education credits of which 6 higher education credits internship.  

– barns och ungdomars hälsa, fysiska och motoriska utveckling i relation till kursplaners mål i ämnet Idrott 

& Hälsa,  

– lärande och lärandets variationer i Idrott & Hälsa samt det egna lärarskapet,  

– planering och genomförande av undervisningssituationer i Idrott & Hälsa,  

– grundskolans måldokument.  

 

Moment 2 – Idrottslära; Idrott, lek och grundformer I, 7,5 hp  

Part 2– Sport didactics: sport play and basic forms I, 7,5 higher education credits  

Olika lärandeaktiviteter såsom lek och grundformer i syfte att utveckla rörelsekompetens samt didaktisk förmåga 

möter studenten. Individens motoriska, psykiska, sociala och fysiska utveckling tas upp inom följande 

delmoment:  

– gymnastiska och idrottsliga grundformer,  

– rörelse till musik och dansens grundformer,  

– bollen och bollspelens grundformer.  

 

Moment 3 – Idrottslära; Idrott, lek och grundformer II, 7,5 hp  
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Part 3– Sport didactics: sport play and basic forms II, 7,5 higher education credits  

Lärandet och lärandets variationer i olika miljöer samt användning av material och läromedel i syfte att utveckla 

rörelsekompetens och didaktisk förmåga. Hur olika idrottsliga aktiviteter kan bidra till individens motoriska, 

psykiska, sociala och fysiska utveckling. Dessa återfinns inom följande delmoment:  

– målspelens grunder,  

– sommarfriluftslivets grunder och orientering,  

– simningens grundformer.  

 

Moment 4 – Humanbiologi, 7,5 hp  

Part 4– Human Biology 7,5 higher education credits  

– rörelseorganens anatomi och fysiologi,  

– idrottsskador,  

– cirkulations- och respirationssystemets anatomi och fysiologi,  

– fysiologisk adaptation till fysisk aktivitet och träning.  

 

I samtliga fyra moment ingår även planering, genomförande och utvärdering av undervisningssituationer med 

fokus på idrottsdidaktiska frågor.  

Den verksamhetsförlagda utbildningen ska planeras och följas upp av ansvarig lärare för kursmomentet. Lokal 

lärarutbildare och student utgår från aktuell kursplan och VFU-skolans Idrott & Hälsaundervisning.  

 

Arbetssätt  
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, laborationer och demonstrationer. 

Vissa delar av undervisningen genomförs på annan ort. Delar av kursen har karaktären av idrottsligt laborativ 

verksamhet där aktivt, praktiskt deltagande från studentens sida är en förutsättning för inhämtande av 

kunskaper och färdigheter, såväl högskoleförlagd som verksamhetsförlagd utbildning.  

Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd till en VFU-skola i ett partnerområde. Närvaro under all 

verksamhetsförlagd utbildning är obligatorisk. Under den verksamhetsförlagda utbildningen har studenten rätt 

till handledning av utbildad lärare för undervisning i ämnet Idrott & Hälsa.  

Progression  

Kursen är den första inom huvudämnet Idrott didaktisk inriktning som studenten möter och flera av momenten 

är därför av orienterande och grundläggande karaktär. Den vetenskapliga progressionen sker genom att delar 

av kursen bygger på vetenskapliga studier och tidigare kurser inom det allmänna utbildningsområdet. Inom 

humanbiologin läggs en grund för vidare studier av människokroppen och dess anpassning till fysisk aktivitet 

och inom idrottslära kopplas innehållet till vetenskapliga artiklar och idrottsdidaktisk litteratur. 

Professionsprogressionen synliggörs genom att kursen har en tydlig inriktning mot didaktik och undervisning i 

relevanta skolformer. Här får studenterna pröva sin didaktiska förmåga i den verksamhetsförlagda 

utbildningen. Ämnesprogressionen tar sin utgångspunkt i studier inom humanbiologi och idrottslära med 

fokus på ämnesteori, ämnesdidaktik och skoldidaktiska frågor.  

Kursen utgör en grund för vidare studier inom huvudämnet Idrott didaktisk inriktning.  

Examination  

Kurskrav  

Den verksamhetsförlagda utbildningen (vfu) genomsyrar samtliga moment i kursen. Verksamhetsförlagda 

uppgifter/frågor hämtas från verksamhetsfältet och i de moment som läses vid högskolan. Dessa ingår i 

bedömning av hel kurs. Studenten och skolan får på detta sätt inflytande över innehållet i den 

verksamhetsförlagda delen av kursen. De verksamhetsbaserade uppgifterna bedöms relaterat till målen i 

kursen av kurslärare och lokal lärarutbildare. Studentens närvaro anges. Godkänt på den verksamhetsförlagda 

delen krävs för godkänt på kursen.  

Examinationsformer  

Följande examinationsformer gäller i kursen:  

Moment 1 – Idrott och hälsoämnets didaktik med verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp  

– individuell skriftlig uppgift från kurslitteratur,  

– litteraturseminarium,  

– skriftliga och praktiska VFU redovisningar.  
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Moment 2 – Idrottslära; Idrott, lek och grundformer I, 7,5 hp  

fakta (ex regler, taktik, utrustning, säkerhet, miljö), färdighet (personlig färdighet i enskilda moment) och 

förståelse (didaktisk och metodisk stegring av idrottsliga moment) examineras genom skriftliga och praktiska 

prov enskilt och i grupp.  

– seminarium med individuell inlämningsuppgift,  

– praktiska ledaruppgifter.  

 

Moment 3 – Idrottslära; Idrott, lek och grundformer II, 7,5 hp  

fakta (ex regler, taktik, utrustning, säkerhet, miljö), färdighet (personlig färdighet i enskilda moment) och 

förståelse (didaktisk och metodisk stegring av idrottsliga moment) examineras enskilt och i grupp. 

Examinationer genomförs formativt och summativt.  

– skriftlig examination,  

– praktisk examination.  

 

Moment 4 – Humanbiologi, 7,5 hp  

– skriftlig tentamen,  

– praktiska gruppuppgifter (tillämpning).  

 

Antal tillfällen för prov och praktik  

Examinationerna avläggs under kursens/momentens gång vid separata tentamenstillfällen enligt anvisningarna i 

kurs-/momentpromemorian som studenten får i och med kurs-/momentstart. Omtentamenstillfällen anordnas 

tidigast tre veckor efter kursens/momentets slut, samt innan höstterminens början och/eller när kursen/momentet 

ges vid nästa tillfälle.  

Betyg  

Som betyg på moment och på kursen som helhet används något av uttrycken Väl godkänt, Godkänt eller 

Underkänt. Vid en betygskonferens med examinator och ansvariga för respektive moment fastställs slutbetyget 

för hel kurs om 30 högskolepoäng. För betyget Väl godkänt på hel kurs (30 hp), gäller som princip att studenten 

på de fyra momenten har minst tre Väl godkänt samt ett Godkänt. Senast i samband med momentstart skall 

studenterna få preciserade kriterier för respektive betygsnivå.  

Övrigt  

Denna kursplan ersätter Idrott didaktisk inriktning, grundkurs, 30 högskolepoäng, Ladokkod LGIDDG, senast 

reviderad 2007-12-19.  

Frånvaro  

Vid frånvaro bestäms eventuell ersättningsuppgift samt hur obligatoriska moment skall återtas i samråd med 

momentansvarig alternativt i förekommande fall lärare i delmomentet.  

Utvärdering  

Efter avslutad kurs/moment gör varje student en utvärdering av kursen/momentet och varje lärare gör en 

självvärdering. Dessa återförs inom 3 veckor till studentgruppen och examinator.  

Studentinflytande  

Studentinflytande sker genom studentrepresentation i Lärarutbildningsnämnden, Institutionsrådet och vid 

programråd.  

Konkretisering av kursplan  

I promemoria på moment och delmomentsnivå konkretiseras innehåll och uppläggning, förväntade 

studieresultat, examinationsformer och betygskriterier.  

 

Litteratur och övriga läromedel  
Moment 1 – Idrott och hälsoämnets didaktik med verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp  
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Obligatorisk litteratur:  

Idrottsdidaktiska utmaningar, red. Larsson, H. & Meckbach, J. (Stockholm: Liber, 2007),  

s. 9-69, 233-285.  

Mellan nytta och nöje: Bilder av ämnet Idrott & Hälsa, red. Larsson, H & Redelius, K. (Stockholm: 

Idrottshögskolan), s. 11-98, 123-172.  

Kursplan Idrott & Hälsa, grundskolan. www.skolverket.se.  

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94.http://www.skolverket.se/sb/d/468.  

Moment 2– Idrottslära; Idrott, lek och grundformer I, 7,5 hp  
Obligatorisk litteratur:  

Bolling, B. Bollekar. Läreriet nr 5. (Stockholm: Idrottshögskolan, 1996), 20 s.  

Bolling, B. Bollspelsdidaktik. Idrotteket nr 4. (Stockholm: Idrottshögskolan, 1998), 20 s.  

Frykman Järlefelt, M., Meckbach, J., Nyberg, M., Söderström, S. Börja dansa. Idrotteket nr 9. (Stockholm: 

Idrottshögskolan, 1999), 29 s.  

Gunnarson, B., Webjörn, V. Pedagogiskt drama. Läreriet nr 8. (Stockholm:  

Idrottshögskolan, 1996), 37 s.  

Linderoth, J. Eleven, Leken och Spelet - Om spel i undervisning. (Göteborg: Göteborgs universitet, 2002), 19 s. 

http://itforpedagoger.skolutveckling.se/digitalAssets/128879_Eleven__Leken_och_Spelet_-

_Om_spel_i_undervisning.pdf  

Lundvall, S. & Meckbach, J. ”Tid för dans”, i Idrottsdidaktiska utmaningar, red. Larsson, H. & Meckbach, J. 

(Stockholm: Liber, 2007), s. 103-119.  

Meckbach, J., Söderström, S., Wedin, E. Didaktik i rytmik, rörelse och dans. Idrotteket nr 8. (Stockholm: 

Idrottshögskolan, 2001), 28 s.  

Metodik och teknik i matta och hopp. (Stockholm: Svenska Gymnastikförbundet, 2007), 82 s.  

Metodik i redskap – grunddelen, (Stockholm: Svenska Gymnastikförbundet, 1989), 47 s.  

Nyberg, M. & Sterner, T. ”Gymnastik som redskap”, i Idrottsdidaktiska utmaningar, red. Larsson, H., & 

Meckbach, J. (Stockholm: Liber, 2007), s. 87-102.  

Nyberg, M. & Tidén, A. ”Allsidig rörelsekompetens – ett kroppligt ABC”, i Idrottsdidaktiska utmaningar, red. 

Larsson, H. & Meckbach, J. (Stockholm: Liber, 2007), s. 70-86.  

Wiorek, D. ”Lärares överväganden”, i Ballspill utan grenser – laering og utvikling, red. Halling, A., Ronglan, L-

T., Teng, G., (Oslo: Akilles, 2008), s. 99-113.  

Kompendium. Trampett. (Stockholm: GIH, 2007).  

Kompendium. Idrottsliga grundformer: Löpning, hopp och kast (Stockholm: GIH, 2007).  

 

Moment 3 - Idrottslära; Idrott, lek och grundformer II, 7,5 hp  
Obligatorisk litteratur:  

Aagaard, P., Jorgensen, S., Madsen, L., Totrup, C. Instruktionsbog i Livräddning (Roskilde: Förlaget ROAS 

ApS, 1998), 123 s.  

Bengtsson, B. Allemansrätten: Vad säger lagen? (Stockholm: Naturvårdsverket, 2005), 68 s.  

Bolling, B. Fotboll. Idrotteket nr 5. (Stockholm: Idrottshögskolan, 1998), 26 s.  

Bolling, B. Basket. Idrotteket nr 3. (Stockholm: Idrottshögskolan, 1997), 34 s.  

Brugge, B., Glantz, M., Sandell, K. Friluftslivets pedagogik. (Stockholm: Liber, 2002), s. 5-26, 53-73, 83-123, 

209-220, 248-256.  

Griffin, L., Mitchell, S. & Oslin, J. Teaching Sport Concepts and Skills: A Tactical Games Approach. (USA: 

Human Kinetics, P.O. Champaign, IL, 1997), s. 19-92  

Kirk, D., Mac Phail, A. “Teaching Games for Understanding and Situated Learning: Rethinking the Bunker-

Thorpe Model”, Journal of Teaching in Physical Education, 2002:21, pp. 177-192  

Linnéll, I., Ström, P-O. Handboll. Idrotteket nr 16. (Stockholm: Idrottshögskolan, 1998), 38 s.  

Madsen, Ø. & Irgens, P. Slik lärer du och svömme. (Oslo: Bodoni Förlag, 2005), 148 s.  

Nordgren, M. Första hjälpen i terräng. (Stockholm: SLAO, 2004), s. 6-33, 70-81, 96-97.  

Svenska orienteringsförbundet. Nyckeln i naturen. (Stockholm: SISU, 1998), 78 s.  

Svenska orienteringsförbundet. Orientera i skolan. (Stockholm: SISU, 2007), 84 s.  

Tordsson, B. Perspektiv på friluftslivets pedagogik. (Odense: CVU Sönderjylland, University College, 2006), s. 

33-138, 233-270.  

Kompendium. Simning (Stockholm: GIH, 2007).  

 

 

Moment 4– Humanbiologi, 7,5 hp  
Obligatorisk litteratur:  

Bojsen- Møller, F. Rörelseapparatens anatomi. ( Stockholm: Liber AB, 2002), 381s.  
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Karlsson, J., Thomeé, R., Martinsson, L., Swärd, L. Motions- och idrottsskador samt deras rehabilitering. 

(Stockholm: SISU, 1999), 310 s.  

Peterson, L., Renström, P., Tunek, V., Brokop, S., Roos, O. Skador inom idrotten. (Stockholm: Prisma. 2003), 

534 s. 

Wilmore, J., Costill, D. Physiology of Sport and Exercise, 4
rd 

Edition. (Champaigne, IL: Human Kinetics, 2008), 

Chapters 1–7.  

Laborationskompendium (Stockholm: GIH, 2009).  

Valfri litteratur:  

Sand, O., Sjaastad, Ø., Haug, E. Människans fysiologi.(Stockholm: Liber, 2004), 600 s (valda delar)  

Lännergren, J., Ulfendahl, M., Lundeberg, T., Westerblad, H. Fysiologi. (Lund:  

Studentlitteratur, 2007), 355 s. 
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Bilaga 3 Kursplan för Ämneslärarprogrammet, ”Idrott didaktisk 

inriktning 1” 

 
IDROTT, DIDAKTISK INRIKTNING I, GYMNASIESKOLAN, 30 
HÖGSKOLEPOÄNG PHYSICAL EDUCATION WITH A DIDACTICAL 

PERSPECTIVE, UPPER SECONDARY SCHOOL, 30 CREDITS  
 
Basdata  
Kursen ingår i ämnesstudier och är en obligatorisk kurs inom Ämneslärarprogrammet vid Gymnastik- och 

idrottshögskolan. Utbildningsområde: Idrott Ämne: Idrott Omfattning: 30 högskolepoäng Nivå: Grund 

Behandlad av Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap 2011-06-15. Kursplanen är fastställd av 

Grundutbildningsnämnden 2011-06-17. Ikraftträdande: Denna kursplan gäller från och med läsåret 2011/2012. 
Idrott, did inr I, gymnasieskolan (LGYID1) fastställd 20110617 1 (8)  

Förkunskapskrav och urval  

Grundläggande behörighet  
Områdesbehörighet 6c: Engelska B, Samhällskunskap A, Idrott & Hälsa B/motsvarande kunskaper, Matematik 

B, Naturkunskap B (kan ersättas av kemi A, fysik A och biologi A).  

Särskild behörighet  
Studenten skall vara antagen till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 

högskolepoäng vid Gymnastik- och idrottshögskolan.  

Förväntade studieresultat  
Efter avslutad kurs förväntas studenten:  

– kunna problematisera begreppet idrott dels i relation till uppdrag som lärare i grundskolan och ledare för barn 

och ungdomar i olika sammanhang, dels i relation till idrottsvetenskaplig kunskapsbildning,  

– kunna redogöra för den svenska idrottskulturens och kroppsövningsämnets framväxt ur ett historiskt 

perspektiv, med vissa internationella utblickar , 

– kunna reflektera över idrottens roll och funktion i samhället med särskild tonvikt på socialisation och social 

stratifiering avseende ålder, kön och social bakgrund inom idrotten,  

– ha kännedom om olika föreställningar om kropp och kroppslighet i samband med idrottande, 

– kunna förklara och tillämpa ämnesdidaktiska begrepp samt värdera val av metoder med relevans för 

idrottslärans kunskapsområden,  

– kunna skapa förutsättningar för lärande som utvecklar barns och ungdomars allsidiga rörelsekompetens utifrån 

teorier om lek och motorisk utveckling i skiftande rumsliga och fysiska miljöer,  

– visa förståelse för och förmåga i olika kroppsliga kunskapspraktiker med relevans för professionsutövandet,  

– visa idrottsdidaktisk kompetens vid planering, genomförande och utvärdering av undervisningssituationer samt 

diskutera konsekvenser av valt syfte och innehåll i relation till aktuella styrdokument och säkerhetsaspekter,  

– visa digital kompetens genom att kunna tillämpa programvara vid planering och redovisning,  

 

– kunna redogöra för människokroppens anatomi samt kunna tillämpa kunskaper i anatomi genom att förklara 

vilka muskler som aktiveras i en viss rörelse,  

– kunna redogöra för människokroppens fysiologi samt förklara samband mellan fysisk aktivitet och fysiologiska 

skeenden i människokroppen från barn till vuxen ålder,  

– kunna redogöra för orsaker, symptom och behandling av de vanligaste skadorna på rörelseapparaten samt 

tillämpa akut omhändertagande och kunna beskriva rehabiliteringsprocessen.  

 

Innehåll och uppläggning  

Moment  
Kursen innehåller följande moment:  

Moment 1 – Idrott, historia och samhälle, 7,5 hp  

Part 1 – Sport, history and society, 7.5 higher education credits  

– idrottsbegreppet, idrottens lärar- och ledaruppdrag, idrottsvetenskaplig kunskap,  

– den svenska idrottskulturens och ämnet Idrott & Hälsas framväxt,  

– barn- och ungdomsidrottens roll i samhället avseende socialisation, social stratifiering samt identitetskapande 

och olika sätt att se på kroppen ur ett hälsoperspektiv.  

 

Moment 2 – Idrottslära I, 7,5 hp  
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Part 2 – Sports didactics I, 7.5 higher education credits  

Idrottsdidaktik i syfte att utveckla allsidig rörelsekompetens och hälsofrämjande lärmiljöer med utgångspunkt i 

lek och grundformer. I följande delmoment behandlas individens fysiska/motoriska, psykiska och sociala 

utveckling ur ett didaktiskt perspektiv:  

– gymnastiska och idrottsliga grundformer,  

– rörelse till musik och dansens grundformer,  

– grundformer i lek och spel med boll.  

 

Moment 3 – Idrottslära II, 7,5 hp  

Part 3 – Sports didactics II, 7.5 higher education credits  

Idrottsdidaktik i syfte att utveckla allsidig rörelsekompetens och hälsofrämjande lärmiljöer med utgångspunkt i 

lek och grundformer. I följande delmoment behandlas individens fysiska/motoriska, psykiska och sociala 

utveckling ur ett didaktiskt perspektiv:  

– målspelens grunder,  

– friluftsliv, kultur och samhälle genom tätortsnära grönt och vitt friluftsliv samt grundläggande simning, 

livräddning, HLR-bas och kartkunskap/orientering. 

 

Moment 4 – Humanbiologi I, 7,5 hp  

Part 4 - Human Biology, 7.5 higher education credits  

– rörelseorganens anatomi och fysiologi,  

– cirkulations- och respirationssystemets anatomi och fysiologi,  

– muskelns energiprocesser,  

– idrottsskador.  

 

Arbetssätt  
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, laborationer och redovisningar. Vissa 

delar av undervisningen genomförs i närmiljön. Delar av kursen har karaktären av idrottsligt laborativ 

verksamhet där aktivt, kroppsligt deltagande från studentens sida är en förutsättning för uppnående av de 

förväntade studieresultaten.  

Progression  
Kursen är den första inom huvudämnet Idrott & Hälsasom studenten möter och flera av momenten är därför av 

orienterande och grundläggande karaktär.  

Den vetenskapliga progressionen sker genom att delar av kursen bygger på vetenskapliga studier och tidigare 

samt pågående kursmoment inom den utbildningsvetenskapliga kärnan.  

Ämnesprogressionen tar sin utgångspunkt i studier inom humaniora, samhällsvetenskap, idrottslära och 

humanbiologi med fokus på ämnesteori och ämnesdidaktik. Professionsprogressionen synliggörs genom att 

kursen har en tydlig inriktning mot didaktik och undervisning i relevanta skolformer.  

Examination  

Kurskrav  
Förväntade studieresultat beskriver inte alla kurskrav. Obligatorisk närvaro, stoppdatum för inlämningsuppgifter, 

studentens aktiva deltagande i undervisningen är exempel på krav utöver förväntade studieresultat och skall 

framgå av moment-pm. Grund för bedömning samt betygskriterier ska framgå av moment-pm.  

Examinationsformer  
Följande examinationsformer gäller i kursen:  

Moment 1 – Idrott, historia och samhälle, 7,5 hp  

Part 1 – Sport, history and society, 7.5 higher education credits  

– litteraturseminarium,  

– individuella skriftliga examinationsuppgift.  

 

Moment 2 – Idrottslära I, 7,5 hp  

Part 2 – Sports didactics I, 7.5 higher education credits  

– skriftliga och praktiska prov enskilt och i grupp,  

– praktisk ledaruppgift,  

– momentövergripande individuell examination.  

 

Moment 3 – Idrottslära II, 7,5 hp  

Part 3 – Sports didactics II, 7.5 higher education credits  

– skriftliga och praktiska prov enskilt och i grupp,  

– praktisk ledaruppgift  

– momentövergripande enskild examination. 
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Moment 4 – Humanbiologi I, 7,5 hp  

Part 3 - Human Biology I, 7.5 higher education credits  

– individuell skriftlig examination  

– redovisning av praktiska uppgifter.  

 

Antal tillfällen för prov och praktik  
Examinationerna avläggs under momentens gång vid separata tentamenstillfällen enligt anvisningarna i 

momentpromemorian som studenten får i och med momentstart. Omtentamenstillfällen anordnas tidigast tre 

veckor efter momentets slut, samt innan höstterminens början och/eller när kursen/momentet ges vid nästa 

tillfälle.  

Betyg  
Som betyg på moment och på kursen som helhet används något av uttrycken Väl godkänt, Godkänt eller 

Underkänt. Vid en betygskonferens med examinator och kursansvariga för respektive moment fastställs 

slutbetyget för hel kurs om 30 högskolepoäng. För betyget Väl godkänt på hel kurs (30 hp), gäller som princip 

att studenten på de fyra momenten har minst tre Väl godkänt samt ett Godkänt. Senast i samband med 

momentstart skall studenterna erhålla preciserad information om examinationsformer och betygskriterier för 

respektive nivå. Betyg ska vara rapporterat till studieadministratör senast tre veckor efter avslutat moment.  

Övrigt  

Utvärdering  
Efter avslutat kursmoment gör studenten en utvärdering och momentansvarig gör en självvärdering tillsammans 

med undervisande lärare. Dessa återförs inom 3 veckor till studentgrupp och examinator.  

Studentinflytande  
Studentinflytande sker genom studentrepresentation i Grundutbildningsnämnd och programkommittén för 

Lärarutbildningen . 

Litteratur och övriga läromedel  
Moment 1 – Idrott, historia och samhälle, 7,5 hp  
Obligatorisk:  

Bäckström, Å., ”Inkludering och exkludering”, Friluftssport och äventyrsidrott - utmaningar för lärare, ledare 

och miljö i en föränderlig värld, Sandell, K., Arnegård, J. & Backman, E., red, (Lund: Studentlitteratur, 2011), s. 

216-217.  

Engström, L-M. Smak för motion. Fysisk aktivitet som livsstil och social markör. (Stockholm: Stockholms 

universitets förlag, 2010), 152 s.  

Engström, L-M. & Redelius, K. (red). Pedagogiska perspektiv på idrott. (Stockholm: HLS Förlag, 2002), 287 s., 

valda delar.  

Idrotten vill: Idrottsrörelsens idéprogram. (Riksidrottsförbundet, 2009), www.rf.se.  

Larsson, B. Ungdomarna och idrotten. Tonåringars idrottande i fyra skilda miljöer. (Stockholm: Stockholms 

universitet, 2008), kap. 1, 6 och 7 (69 

Larsson, H. Idrott & Hälsa - Vad är det, vart är det på väg? (Internrapport till Skolverket, 2008), 57 s.  

Larsson, H. & Fagrell, B. Föreställningar om kroppen. Kropp och kroppslighet i pedagogisk praktik och teori . 

(Stockholm: Liber, 2010). 327 s., valda delar.  

Larsson, H. “Idrott & Hälsa – en del av idrottskulturen”, Idrottsdidaktiska utmaningar, Larsson, H. & Meckbach, 

J., red. (Stockholm: Liber, 2010), s. 54-69.  

Larsson, K. ”Kropp och rörelse – kunskap och lärande” Idrottsdidaktiska utmaningar, Larsson, H. & Meckbach, 

J., red. (Stockholm: Liber, 2010), s. 266-285.  

Lindroth, J. Idrott under 5000 år - en översikt. (Stockholm: SISU, 2011), c:a 300 s.  

Loland, S., Idrett som akademisk fag: fra grunnlagsproblemer till praktisk politikk. Intern rapport. (Karlstad: 

Karlstads universitet, 2000), 24 s.  

Lundvall, S., ”Skolans friluftsverksamhet i ett historiskt perspektiv”, i Lärande i friluftsliv – perspektiv och 

ämnesdidaktiska exempel, Lundvall, S., red. (Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, 2011).  

Lundvall, S., ”En genusanalys”, Friluftssport och äventyrsidrott - utmaningar för lärare, ledare och miljö i en 

föränderlig värld, Sandell, K., Arnegård, J. & Backman, E., red. (Lund: Studentlitteratur, 2011), s. 212-213.  

Pedersen, I. & Petterson, A. ”Naturen som mötesplats”, Mångnatur. Friluftsliv och natursyn i det mångkulturella 

samhället, red. Johansson, E. (Mångkulturellt centrum/Naturvårdsverket: 

2006)http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-1256-8.pdf  

Tinning, R., and Glasby, T. (2002).Pedagogical work and the”cult of the body”: Considering the role o HPE in 

the context of the “new public health”.Sport, Education & Society, 7(2), 109-119.  

Sandell, K. & Sörlin, S. ”Naturen som ungdomsfostrare”, Friluftshistoria. Från härdande friluftslif till ekoturism 

och miljöpedagogik, Sandell. K. & Sörlin. S., red. (Stockholm: Carlssons Förlag, 2008), s. 27-46.  
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Statens folkhälsoinstitut, Skolbarns vanor inom fysisk aktivitet, tv-tittande och datoranvändning – trender och 

tendenser. Delresultat från undersökningen om Skolbarns hälsovanor.(Folkhälsoinstitutet: Stockholm 2011). 23 

s. http://www.fhi.se/PageFiles/11926/A2011-06-Skolbarns-halsovanor-fysakt-tv-dator-Ett-friskare-Sverige.pdf  

Tordsson, B., ”Friluftslivets mytologiska rötter”, Friluftshistoria: Från härdande friluftslif till ekoturism och 

miljöpedagogik, Sandell. K. & Sörlin. S., red. (Stockholm: Carlssons Förlag, 2008), s. 47-63.  

Yttergren, L. & Ibohm, A., Gutnisk idrott i skolan och på fritiden. En lärarhandledning i gutniska idrotter och 

lekar för grund- och gymnasieskolan. (Lund: Studentlitteratur, 2000), 60 s.  

Aktuella och tidigare styrdokument för grundskolan i ämnet Idrott & Hälsa. www.skolverket.se 

 

Moment 2 – Idrottslära, 7,5 hp  
Obligatorisk:  

Annerstedt, C., Hansen, K., Langlo Jagtöien, G., Motorik, lek och lärande, (Göteborg: Multicare, 2002), s.146-

167.  

Berg, U. m.fl., Metodik i redskap. (Stockholm: Svenska Gymnastikförbundet, 2008), 81 s. 

Berggren, F., Elbaek, L., SportsPlanner (Odense: Institute of Sports Science and Clinical Biomechanics at the 

University of Southern Denmark, 2006), www.sportsplanner.net  

Bolling, B. Bollekar. Läreriet nr 5. (Stockholm: Idrottshögskolan, 1996), 20 s.  

Bolling, B. Bollspelsdidaktik. Idrotteket nr 4. (Stockholm: Idrottshögskolan, 1998), 20 s.  

Borgström, A-L., Frisk, A., Frykman Järlefeldt, M., Hägglöf, C., Nyberg, M., Rosén, A., Vill du dansa – javisst! 

Dans som kulturell form (Stockholm: GIH, 2011).  

Gunnarson, B. & Webjörn, V. Pedagogiskt drama. Läreriet nr 8. (Stockholm:  

Idrottshögskolan, 1996), 37 s.  

Knutsdotter, B., I lekens värld .(Stockholm: Liber, 3:e uppl., 2007), 143 s.  

Lundvall, S. & Meckbach, J. ”Tid för dans”, Idrottsdidaktiska utmaningar, Larsson, H. & Meckbach, J., red. 

(Stockholm: Liber, 2010), s. 103-119.  

Nyberg, M. & Sterner, T. ”Gymnastik som redskap”, Idrottsdidaktiska utmaningar, Larsson, H. & Meckbach, J., 

red. (Stockholm: Liber, 2010), s. 87-102.  

Nyberg, M. & Tidén, A. ”Allsidig rörelsekompetens – ett kroppligt ABC”, Idrottsdidaktiska utmaningar, 

Larsson, H. & Meckbach, J., red. (Stockholm: Liber, 2010), s. 70-86.  

Seger, J., Idrottsliga grundformer: Löpning, hopp och kast. (Stockholm: GIH, 2007), 9 s.  

Sigmundsson, H., Vorland Pedersen, A., Motorisk utveckling – Nyare perspektiv på barns motorik. (Lund: 

Studentlitteratur, 2004), 97 s.  

Stening Furén, B. m.fl., Metodik och teknik i matta och hopp. (Stockholm: Svenska Gymnastikförbundet, 2007), 

82 s.  

Sterner, T., Zangerl, R., Trampett grundnivå: Lust- och lekbetonad undervisning. (Stockholm: GIH, 2011), 14 s.  

Teng, G. "Bollspelens didaktiska nyckla”, Ballspill over grenser – skandinaviske tillnaerminger til laering og 

utvickling, Halling, A., Ronglan, L-T. & Teng, G., red. (Oslo: Akilles, 2009), s. 49-69.  

Aktuella styrdokument för grundskolan i ämnet Idrott & Hälsa. www.skolverket.se 

 

Moment 3 – Idrottslära II, 7,5 hp  
Obligatorisk:  

Backman, E. ”Friluftsliv, idrott och skola i förändring”, Friluftssport och äventyrsidrott - utmaningar för lärare, 

ledare och miljö i en föränderlig värld, Sandell, K., Arnegård, J. & Backman, E., red. (Lund: Studentlitteratur, 

2011), s. 65-87.  

Bolling, B. Fotboll. Idrotteket nr 5. (Stockholm: Idrottshögskolan, 1998), 26 s.  

Bolling, B. Basket. Idrotteket nr 3. (Stockholm: Idrottshögskolan, 1997), 34 s.  

Burger Bäckström, C. ”Alla på snö – den bästa dagen i mitt liv”, Lärande i friluftsliv – perspektiv och 

ämnesdidaktiska exempel, Lundvall, S., red. (Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, 2011).  

Brügge, B., Glantz, M. & Svenning, S., ”Planera för friluftsliv”, Friluftslivets pedagogik, Brügge, B., Glantz, M. 

& Sandell, K. ,red. (Stockholm: Liber AB: 2007), s. 224-246.  

Brügge, B., ”Varm, torr, mätt och glad”, Friluftslivets pedagogik, Brügge, B., Glantz, M. & Sandell, K. ,red. 

(Stockholm: Liber AB: 2007), s. 53-73.  

Carlsson, T. m.fl., Skidor för barn. (Stockholm: SISU Idrottsböcker, 2005).  

Greilert, L., Hitta rätt: en introduktion till karta och kompass. (Stockholm: SISU, 2010), 43 s. 

Griffin, L., Mitchell, S. & Oslin, J. Teaching Sport Concepts and Skills: A Tactical Games Approach. (USA: 

Human Kinetics, P.O. Champaign, IL, 1997), s. 19-92.  

Hård af Segerstad, K., ”Friluftsliv för alla? Didaktiska erfarenheter”, Lärande i friluftsliv – perspektiv och 

ämnesdidaktiska exempel, Lundvall, S., red. (Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, 2011).  

Kirk, D. & Mac Phail, A. Teaching Games for Understanding and Situated Learning: Rethinking the Bunker-

Thorpe Mode”, Journal of Teaching in Physical Education, 2002:21, pp. 177-192  

Linnéll, I. & Ström, P-O., Handboll. Idrotteket nr 16. (Stockholm: Idrottshögskolan, 1998), 38 s.  
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Nordgren, M., Första hjälpen i terräng. (Stockholm: SLAO, 2004), 100 s.  

Svenska Livräddningssällskapet, Simlärare, (Stockholm: Svenska Livräddningssällskapet, 2009), 135 s.  

Thorell, C-J., När isen lockar: en introduktion i att åka långfärdsskridskor, (Stockholm: SISU idrottsböcker, 

2006), 48 s.  

Wiorek, D. ”Lärares överväganden”, Ballspill utan grenser – laering og utvikling, Halling, A., Ronglan, L-T. & 

Teng, G., red. (Oslo: Akilles, 2008), s. 99-113.  

Aktuella styrdokument för grundskolan i ämnet Idrott & Hälsa. www.skolverket.se 

 

Moment 4 – Humanbiologi I, 7,5 hp  
Obligatorisk:  

Thomée, R.; Augustsson, J.; Wernbo, M.; Augustsson, S.; Karlsson, J. Styrketräning.(Stockholm: SISU 

idrottsböcker, 2008), 352 s. Valda delar. 

Wilmore, J.; Costill, D. & Kenney, L. Physiology of Sport and Exercise.Fourth Edition. (Champaigne, IL: 

Human Kinetics, 2008), 125 s.  

Valbar litteratur:  

Behnke, R.S., Glad A. Anatomi för idrotten. (Stockholm: SISU Idrottsböcker, 2008), 256 s.  

Enqvist, J. Styrketräning från lek till elitidrott. (Stockholm: SISU Idrottsböcker, 2011), 125 s.  

Hallén, J. & Ronglan, L.T. Träningslära för idrotterna. (Stockholm: SISU Idrottsböcker, 2011), 368 s.  

Henriksson, O. & Rasmusson, M. Fysiologi med relevant anatomi. 2:a upplagan. (Lund: Studentlitteratur, 2008), 

296 s. 
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Bilaga 4 Kursplan för lärarprogrammet, ”Idrott didaktisk inriktning 

II” 

KURSPLAN Lärarprogrammet  

Ladokkod LGIDD2 Fastställd 2009-06-10  

Senast rev. [Ej angivet]  

1 (6) 

IDROTT DIDAKTISK INRIKTNING II, 30 HÖGSKOLEPOÄNG  

PHYSICAL EDUCATION WITH AN EDUCATIONAL PERSPECTIVE II,  

30 HIGHER EDUCATION CREDITS  

Basdata  

Kursen ingår i inriktningsstudierna och är en obligatorisk kurs inom Lärarprogrammet vid  

Gymnastik- och idrottshögskolan.  

Ämne: Idrott  

Omfattning: 30 högskolepoäng  

Nivå: Grund  

Kursplanen har behandlats av institutionsrådet vid Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap  

2009-06-02.  

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2009-06-10.  

Ikraftträdande: Denna kursplan gäller från och med läsåret 2009/2010.  

Förkunskapskrav   

Studenten skall vara antagen till Lärarprogrammet, 210-330 högskolepoäng  (hp) vid GIH och  

dessutom med godkänt resultat genomgått kursen Idrott didaktisk inriktning I, 30 hp, med minst  

15 hp varav godkänt på momentet Idrotts- och hälsoämnets didaktik med verksamhetsförlagd  

utbildning eller motsvarande. 

Förväntade studieresultat  

Efter genomgången kurs förväntas studenten ha förmåga att:  

– ur ett didaktiskt perspektiv kunna planera, värdera och argumentera för, genomföra och  

vara flexibel i samt utvärdera och bedöma undervisningssituationer,  

– tillämpa, utöva, och värdera olika former av idrott som medel för estetik, fysisk träning  

och prestation samt kroppsmedvetenhet i ett didaktiskt helhetsperspektiv,   

– tillämpa, utöva, och värdera olika former av idrott som medel för etisk och social  

utveckling samt hälsa och välbefinnande i ett didaktiskt helhetsperspektiv,   

– granska och värdera teorier i lärarskap/ledarskap, lärande och didaktik, samt tillämpa  

kunskaperna i verksamhetsförlagd utbildning,   

– kunna redogöra för grundläggande principer inom rörelselära och motorisk kontroll,   

– beskriva näringsämnenas uppbyggnad och funktion samt kunna tillämpa grundläggande  

kunskaper inom näringslära vad gäller nutritionens betydelse vid olika typer av fysisk  

aktivitet, hälsa, träning och prestationer inom idrott,  
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– redogöra för grundläggande endokrina funktioner i kroppen samt för njurens funktion  

för styrning av vätske- och syra-bas-balans, 

– analysera och beskriva kopplingar mellan barns och ungdomars hälsa, anatomiska,  

fysiska och motoriska utveckling samt fysisk aktivitet,   

– redogöra för och förklara hälso- och säkerhetsaspekter kopplade till fysisk aktivitet,  

samt instruera HLR.  

Inr 1_ Idrott didaktisk inriktning II (LGIDD2) fastställd 20090610 KURSPLAN Lärarprogrammet  

Ladokkod  LGIDD2 Fastställd 2009-06-10  

Senast rev. [Ej angivet]  

2 (6) 

Innehåll och uppläggning  

Moment   

Kursen innehåller följande moment:  

Moment 1 – Idrotts- och hälsodidaktik med ämnesteori och vfu, 7,5 hp  

Part 1 – Physical education and Health with didactical perspective and professional school  

practice, 7.5 higher education credits  

– barns och ungdomars hälsa, anatomiska, fysiska och motoriska utveckling i  

verksamheten,  

– lärarskap och lärandets variationer samt användning av material/läromedel i idrott och  

hälsa,  

– planering, genomförande och utvärdering av undervisningssituationer,  

– bedömning av elevers kunskapsutveckling.  

Moment 2 – Idrottslära fortsättning I, 7,5 hp  

Part 2 – Sports didactics: continuation course I, 7.5 higher education credits  

– teorier om etisk och social utveckling samt hälsa och välbefinnande,  

– nätspelens didaktik,  

– friidrottens didaktik,   

– orienterings- och blå/grön friluftslivsdidaktik.   

Moment 3 – Idrottslära fortsättning II, 7,5 hp  

Part 3 – Sports didactics: continuation course II, 7.5 higher education credits  

– teorier om estetik och kroppsmedvetenhet,  

– simningens didaktik,  

– gymnastikens didaktik,  

– rörelse- och dansdidaktik i olika former.  

Moment 4 – Humanbiologi 7,5 hp   

Part 4 – Human Biology, 7.5 higher education credits  

– arbetsfysiologi, grundläggande näringslära, matspjälkning, endokrinologi, njurfysiologi,  

sjukdomslära och HLR.    

– rörelselära, motorisk kontroll och ergonomi.    

Arbetssätt   
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Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, laborationer och  

demonstrationer. Delar av kursen har karaktären av idrottsligt laborativ verksamhet där aktivt,  

praktiskt deltagande från studentens sida är en förutsättning för inhämtande av kunskaper och  

färdigheter, såväl högskoleförlagd utbildning som verksamhetsförlagd. Vissa  

undervisningsavsnitt genomförs i sjö- och skogsmiljö. Den verksamhetsförlagda utbildningen,  

motsvarande 7,5 hp, genomförs i partnerskola med minst en koncentrerad period under terminen  

(enligt läsårets ramplan). Under den verksamhetsförlagda utbildningen har studenten rätt till  

handledning av undervisning i ämnet Idrott & Hälsa. KURSPLAN Lärarprogrammet  

Ladokkod  LGIDD2 Fastställd 2009-06-10  

Senast rev. [Ej angivet]  
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Progression   

Den vetenskapliga progressionen sker genom att innehållet i delmomenten bygger på  

vetenskapliga studier och tidigare kurser i idrott med vetenskaplig förankring. 

Professionsprogressionen synliggörs genom att fortsättningskursen har en tydlig inriktning mot  

didaktik och undervisning i relevanta skolformer och den didaktiska kopplingen till tidigare  

idrottskurser är stark. Ämnesprogressionen görs tydlig via hänvisningar till och  

vidareutvecklingar av tidigare delmoment i humanbiologi, bollspel, friluftsliv, simning, friidrott,  

gymnastik, rörelse och dans samt projekt.  

Examination  

Kurskrav  

Vissa moment i kursen har krav på aktiv närvaro i laborativa moment. Några delmoment är  

förlagda till annan ort i Sverige. Kurskraven förtydligas i respektive momentspromemoria.   

Examinationsformer   

Den verksamhetsförlagda utbildningen (vfu) genomsyrar de olika momenten genom kursen.  

Verksamhetsförlagda uppgifter/frågor hämtas från verksamhetsfältet och i de moment som läses  

vid högskolan. Dessa ingår i bedömning av hel kurs. De verksamhetsbaserade uppgifterna  

bedöms av verksamhetsföreträdare som ska vara examinerad lärare. Följande  

examinationsformer gäller i kursen:   

Moment 1 – Idrotts- och hälsodidaktik med ämnesteori och vfu, 7,5 hp  

– individuell skriftlig uppgift från kurslitteratur, litteraturseminarium, skriftliga och  

praktiska vfu-uppgifter och redovisningar,  

– individuellt planerad, genomförd och utvärderad undervisning.    

Moment 2 – Idrottslära fortsättning I, 7,5 hp  

– fakta (ex regler, taktik, utrustning, säkerhet, miljö, metodisk stegring av idrottsliga 

moment), färdighet (personlig färdighet i enskilda moment) och förståelse (didaktisk 

och metodisk) examineras genom skriftliga och praktiska prov enskilt och i grupp  

(arbetslag), 

– individuella frågeställningar för vfu-period som lämnas in skriftligt och bedöms i  

moment 1 samt i hel kurs,  
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– momentövergripande examination som bedöms på momentnivå.  

Moment 3 – Idrottslära fortsättning II, 7,5 hp 

– fakta (metodisk stegring av moment, rörelselära), färdighet (personlig färdighet i 

enskilda moment) och förståelse (didaktisk och metodisk) examineras genom skriftliga  

och praktiska prov enskilt och i grupp (arbetslag),  

– individuella frågeställningar och gruppuppgifter för vfu-period som lämnas in skriftligt  

och bedöms i moment 1 samt i hel kurs,  

– momentövergripande examination som bedöms på momentnivå.  

Moment 4 – Humanbiologi 7,5 hp  

– individuella frågeställningar för vfu-period som lämnas in skriftligt och bedöms i  

moment 1 samt i hel kurs,   

– skriftlig tentamen samt praktiska gruppuppgifter (tillämpning). KURSPLAN Lärarprogrammet  

Ladokkod  LGIDD2 Fastställd 2009-06-10  

Senast rev. [Ej angivet]  
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Antal tillfällen för prov och praktik  

Examinationerna avläggs under momentens gång vid separata tentamenstillfällen enligt  

anvisningarna i momentspromemorian som studenten får i och med momentstart. 

Omtentamenstillfällen anordnas tidigast tre veckor efter momentets slut, samt innan  

höstterminens början och/eller när kursen/momentet ges vid nästa tillfälle.  

Betyg  

Som betyg på moment och på kursen som helhet används något av uttrycken Väl godkänt,  

Godkänt eller Underkänt. Vid en betygskonferens med examinator och ansvariga för respektive  

moment fastställs slutbetyget för hel kurs om 30 högskolepoäng. För betyget Väl godkänt på hel  

kurs (30 hp), gäller som princip att studenten på de fyra momenten har minst tre Väl godkänt  

samt ett Godkänt. Senast i samband med momentstart skall studenterna få preciserade kriterier  

för respektive betygsnivå. 

Övrigt   

Denna kursplan har ersatt Idrott didaktisk inriktning, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng  

(LGIDDF).  

Utvärdering  

Efter avslutat moment gör varje student en utvärdering av momentet och varje lärare gör en  

självvärdering. Dessa återförs inom 3 veckor till studentgruppen och examinator.  

Studentinflytande   

Studentinflytande sker genom studentrepresentation i Lärarutbildningsnämnden,  

Institutionsrådet och vid programråd.  

Litteratur och övriga läromedel   

Moment 1 – Idrotts- och hälsodidaktik med ämnesteori och vfu, 7,5 hp  

Obligatorisk:  

Annerstedt, C., Att (lära sig) vara lärare i Idrott & Hälsa, (Göteborg: Multivare AB, 2006),  
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100 s., valda delar  

Kursplan Idrott & Hälsa, grundskolan www.skolverket.se   

Kursplan Idrott & Hälsa, A och B, gymnasial utbildning www.skolverket.se   

Larsson, H. & Redelius, K. (red.), Mellan Nytta och Nöje: Bilder av ämnet Idrott & Hälsa,  

(Stockholm: Idrottshögskolan, 2004), 100 s., valda delar.   

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94.  

http://www.skolverket.se/sb/d/468 

Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94. http://www.skolverket.se/sb/d/468KURSPLAN 

Lärarprogrammet  
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Moment 2 – Idrottslära fortsättning I, 7,5 hp   

Obligatorisk:  

Backman, E., ”Friluftsliv i skolan”, i Mellan Nytta och Nöje: Bilder av ämnet Idrott & Hälsa,  

red. H. Larsson, K. Redelius, (Stockholm: Idrottshögskolan, 2004), s. 173-188.  

Bergljung, B., Racketskolan (Stockholm: SISU Idrottsböcker, 1999), 47 s.  

Bolling, B., Bollspelsdidaktik. Idrotteket nr 4, (Stockholm: Idrottshögskolan, 1998), 20 s.   

Bolling, B., Volleyboll, Idrotteket nr 15, (Stockholm: Idrottshögskolan, 1998), 24 s.   

Brügge, B., Glantz, M. & Sandell, K., Friluftslivets pedagogik, (Stockholm: Liber, 1999), s. 25- 

52, 75-82, 147-160, 171-194, 195-208, 209-223 & 224-247.    

Larsson, H. & Redelius, K., ”Några pedagogiska utmaningar i relation till ämnet idrott och  

hälsa” i Mellan Nytta och Nöje: Bilder av ämnet Idrott & Hälsa, red. H. Larsson, K. Redelius,  

(Stockholm: Idrottshögskolan, 2004), s. 227-239.  

Nilsson, J., Kraepelien-Strid, E. & Seger, J., ”Friluftsliv och naturmiljöaktivitet i  

skolan” i Idrottsdidaktiska utmaningar, red H. Larsson & J. Meckbach, (Stockholm: 

Liber, 2007), s. 154-163.  

Seger, J., Löpning, hopp och kast. Teknik och Metodik i friidrott, (Stockholm: Idrottshögskolan,  

2004), 90 s. 

Thorpe, R., Bunker, D. & Almond, L. (ed.), Rethinking games, (Loughborough: University of  

Technology, 1986), 4 s.    

Tordsson, B., Perspektiv på friluftslivets pædagogik, (Haderslev: CVU Sønderjylland, 

University College, 2006), s. 11-32, 205-232.  

Wehlin, A., Orientera i skolan, (Stockholm: SISU Idrottsböcker, 2007), 84 s.   

Kompendier och artiklar tillkommer. 

Moment 3 – Idrottslära fortsättning II, 7,5 hp   

Obligatorisk:  

Aagaard, P., Jörgensen, S., Madsen, L., Torup, C., Instruktionsbog i Livräddning,  (Roskilde:  

Förlaget ROADS ApS, 2003), 123 s.  

Auoja, K., mfl., Gympa på högstadiet och gymnasiet, (Stockholm: SISU/Svenska 



66 

 

Gymnastikförbundet, 1994), 68 s.   

Kraepelien-Strid, E., ”Simkunnighet är viktigt, eller…?”, i Idrottsdidaktiska  

utmaningar, red. H. Larsson & J. Meckbach, (Stockholm: Liber, 2007), s. 164-175.  

Lundvall, S. & Meckbach, J., ”Tid för dans”, i Idrottsdidaktiska utmaningar, red. H. Larsson, &  

J. Meckbach, (Stockholm: Liber, 2007), s. 103-119.  

Madsen, Ö. Irgens, P., Slik lärer du och svömme,  (Oslo: Bodoni Förlag, 2005), 148 s.   

Meckbach, J. (red), Att lära sig dansa – eller – att lära sig en dans, (Stockholm: 

Idrottshögskolan, 1999), 45 s.  KURSPLAN Lärarprogrammet  
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Murmark, K., Ståhl, G., Skärbäck, G., Gympa i skolan – idéspruta, (Stockholm: SISU/ Svenska 

Gymnastikförbundet, 2002), 63 s.   

Nilsson, J., ”Att bli sin egen intresserade tränare – träningslära Idrott & Hälsa” i  

Idrottsdidaktiska utmaningar, red. H. Larsson & J. Meckbach, (Stockholm: Liber, 

2007), s. 193-203.  

Nyberg, M. & Sterner, T., ”Gymnastik som redskap”, i Idrottsdidaktiska utmaningar,  

red. H. Larsson & J. Meckbach, (Stockholm: Liber, 2007), s. 87-102.  

Valbar:  

Grönlund, E. & Wigert, A., Röster om danspedagogik, (Stockholm: Carlsson, 2004),  

230 s.  

Holm, B., Pardans, (Stockholm: Bonniers förlag, 2004), 127 s.  

Ängqvist, L., Dansande ungdom,  (Lund: Studentlitteratur, 2006), 129 s.  

Kompendier och artiklar tillkommer.  

Moment 4 – Humanbiologi 7,5 hp  

Obligatorisk:  

Andersson, E., Sjukdomar och fysisk aktivitet (Stockholm: Idrottshögskolan, 1996), 48 s   

Torstensson, A., Biomekanik, bas för idrotts- och arbetsteknik, (Stockholm: GIH, 1992), 147 s.   

Wilmore, J. H., Costill, D. L., & Kenney, W.L., Physiology of Sport and Exercise (Champaign:  

Human Kinetics, 4 

th 

Edition, 2007), 574 s. (valda delar). 

Laborationskompendier tillkommer. 
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Bilaga 5 Kursplan för Ämneslärarprogrammet, ”Idrott didaktisk 

inrikting II” 

KURSPLAN Ämneslärarprogrammet 

Ladokkod LGYID2 Fastställd 2012-06-13 

Senast rev. [ej angivet] 

IDROTT, DIDAKTISK INRIKTNING II, GYMNASIESKOLAN,  

30 HÖGSKOLEPOÄNG 

PHYSICAL EDUCATION IN SECONDARY SCHOOL II, 30 CREDITS 

Basdata 

Kursen ingår i ämnesstudier och är en obligatorisk kurs inom Ämneslärarprogrammet vid  

Gymnastik- och idrottshögskolan. 

Utbildningsområde: Idrott 

Ämne: Idrott 

Omfattning: 30 högskolepoäng 

Nivå: Grund 

Behandlad av Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap 

2012-05-10. 

Kursplanen är fastställd av Grundutbildningsnämnden 

2012-06-13. 

Ikraftträdande: Denna kursplan gäller från och med läsåret 2012/2013. 

L_Idrott did inr II gymnasieskolan, 30hp (LGYID2) fastställd 20120613 

1 (7) 

Förkunskapskrav och urval 

Studenten skall vara antagen till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan,  

300-330 högskolepoäng (hp) vid GIH och dessutom genomgått kursen Idrott didaktisk inriktning  

I, 30 hp, med godkända resultat om minst 15 hp.  

Förväntade studieresultat 

Studenten skall:  

– kunna redogöra för hälsobegreppets olika dimensioner samt kunna leda verksamheter  

och undervisning i Idrott & Hälsa i grundskolans senare år samt gymnasieskolan  

utifrån ett hälsofrämjande perspektiv, 

– kunna redogöra för sambanden mellan rörelse, hälsa och miljö ur ett lokalt och ett  

globalt perspektiv samt ur individ- och befolkningsperspektiv, 

– kunna redogöra för begrepp, teorier och metoder i syfte att förstå och utveckla barns och  

ungdomars motivation och välbefinnande i ämnet Idrott & Hälsa, 

– kunna integrera, analysera och värdera teorier om rörelse, kropp och hälsa med relevans  

för kunskapsområden inom idrottslära samt ämnet Idrott & Hälsa i grundskolans senare  

år samt gymnasieskolan, 

– visa ämnesdidaktisk kompetens, inklusive digital kompetens, i samband med planering, 
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genomförande och utvärdering av lärandeaktiviteter i skiftande miljöer, 

– visa förståelse för och förmåga i olika kroppsliga praktiker med fokus på  

kroppsmedvetenhet, estetik, etisk och social utveckling samt hälsa och välbefinnande, 

– visa förståelse för samt kunna tillämpa arbetsformer som stimulerar till elevers eget  

utforskande och lärande i ämnet Idrott &Hälsa,KURSPLANÄmneslärarprogrammet 

Ladokkod LGRYD2 Fastställd 2012-06-13 

Senast rev. [ej angivet] 
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– kunna tillämpa återkoppling som redskap för elevers lärande samt värdera och bedöma 

elevers kunskapsnivå i relation till uppsatta mål, 

– kunna redogöra för människokroppens anpassning vid olika typer av fysisk aktivitet 

samt hur träning, ålder, kön och olika omgivningsfaktorer påverkar fysisk  

prestationsförmåga och välbefinnande, 

– kunna beskriva näringsämnenas uppbyggnad och funktion samt kunna tillämpa  

grundläggande kunskaper inom näringslära vad gäller variation i ämnesomsättning,  

substratsval och nutritionens betydelse vid olika typer av fysisk aktivitet, 

– kunna förstå och analysera människokroppens rörelser och kraftspel utifrån  

rörelselärans grundläggande principer, 

– tillämpa och instruera i HLR. 

Innehåll och uppläggning 

Moment  

Kursen innehåller följande moment: 

Moment 1 – Idrott, hälsa och välbefinnande, 7,5 hp 

Part 1 – Sport, health and wellbeing, 7.5 higher education credits 

− hälsobegreppet, hälsofrämjande perspektiv i grundskolans senare år och  

gymnasieskolan, 

− idrottspsykologi: grundläggande begrepp och tillämpning, 

− rörelse, hälsa och miljö. 

Moment 2 – Idrottslära I, 7,5 hp 

Part 2 – Didactics in physical education, 7.5 higher education credits 

Ämnesdidaktik i olika rörelsepraktiker och miljöer 

− nätspelens didaktik,   

− friidrottens didaktik, 

− blått friluftsliv samt fördjupad orientering/kartkunskap. 

Moment 3 – Idrottslära II, 7,5 hp 

Part 3 – Didactics in physical education, 7.5 higher education credits 

Ämnesdidaktik i olika rörelsepraktiker och miljöer 

– simningens och livräddningens didaktik, 

– gymnastikens didaktik, 

– rörelse- och dansdidaktik i olika former. 
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Moment 4 – Humanbiologi II, 7,5 hp 

Part 4 - Human Biology, 7.5 higher education credits 

– omgivningsfysiologi och fysiologisk anpassning till fysisk aktivitet, 

– träningslära, 

– näringslära, 

– sjukdomslära i samband med fysisk aktivitet, 

– hjärt- och lungräddning, 

– rörelselära. 

Arbetssätt  

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, laborationer och  

demonstrationer. Delar av kursen har karaktären av idrottsligt laborativ verksamhet där aktivt, KURSPLAN 

Ämneslärarprogrammet 
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praktiskt deltagande från studentens sida är en förutsättning för utveckling av kursens förväntade  

studieresultat. Viss undervisning genomförs i sjö- och skogsmiljö. 

Progression  

Den vetenskapliga progressionen sker genom att innehållet i delmomenten bygger på  

vetenskapliga studier och tidigare kurser i idrott med vetenskaplig förankring. 

Professionsprogressionen synliggörs genom att denna kurs har ett tydligare hälsoperspektiv  

fokus på ämnesdidaktisk kompetens i relation till lärandeaktiviteter i skiftande miljöer samt  

tillämpning av arbetsformer som stimulerar till elevers eget utforskande och lärande. 

Ämnesprogressionen visas dels via hänvisning till och vidareutveckling av tidigare kursmoment,  

dels genom lärandeaktiviteternas högre grad av komplexitet. 

Examination 

Examinationsformer  

Följande examinationsformer gäller i kursen: 

Moment 1 – Idrott, hälsa och välbefinnande, 7,5 hp 

Part 1 – Sport, health and well-being, 7.5 credit 

− laboration,  

− två inlämningsuppgifter, 

− individuell skriftlig tentamen. 

Moment 2 – Idrottslära II, 7,5 hp 

Part 2 – Didactics in physical education, 7.5 credit 

− en skriftlig eller praktisk examination/delmoment, 

− en momentövergripande examination. 

Moment 2:3 – Idrottslära II, 7,5 hp 

Part 2:3 - Didactics in physical education, 7.5 credit 

− en skriftlig eller praktisk examination/delmoment, 
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− en momentövergripande examination. 

Moment 4 – Humanbiologi II, 7,5 hp 

Part 4 – Human Biology II, 7.5 credit 

− individuell skriftlig examination, 

− inlämningsuppgift. 

Kurskrav 

Kurskrav utgör villkor som måste uppfyllas om studenten skall komma ifråga för slutgiltig  

bedömning. Förväntade studieresultat beskriver inte alla kurskrav. Obligatorisk närvaro,  

stoppdatum för inlämningsuppgifter, studentens aktiva deltagande i undervisningen kan vara  

krav utöver förväntade studieresultat. Kurskrav preciseras i moment-PM. 

Antal tillfällen för prov och praktik 

Examinationerna avläggs under momentens gång vid separata tentamenstillfällen enligt  

anvisningarna i momentpromemorian som studenten får i och med momentstart. KURSPLAN 

Ämneslärarprogrammet 
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Omtentamenstillfällen anordnas tidigast tre veckor efter kursens/momentets slut, samt innan  

höstterminens början och/eller när kursen/momentet ges vid nästa tillfälle. 

Betyg 

Som betyg på moment och på kursen som helhet används något av uttrycken Väl godkänt,  

Godkänt eller Underkänt. Vid en betygskonferens med examinator och kursansvariga för  

respektive moment fastställs slutbetyget för hel kurs om 30 högskolepoäng. För betyget Väl  

godkänt på hel kurs (30 hp), gäller som princip att studenten på de fyra momenten har minst tre  

Väl godkänt samt ett Godkänt. Senast i samband med momentstart skall studenterna erhålla  

preciserad information om examinationsformer och betygskriterier för respektive nivå. Betyg  

ska vara rapporterat till studieadministratör senast tre veckor efter avslutat moment. 

Övrigt  

Utvärdering 

Efter avslutad kurs/moment gör varje student en utvärdering av kursen/momentet och varje  

lärare gör en självvärdering. Dessa återförs inom 3 veckor till studentgruppen och examinator. 

Studentinflytande  

Studentinflytande sker genom studentrepresentation i Grundutbildningsnämnden och i  

programkommittén för Lärarutbildning. 

Litteratur och övriga läromedel  

Moment 1 – Idrott, hälsa och välbefinnande, 7,5 hp 

Obligatorisk: 

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och Kultur, s.9-97, 126-173. 

Hassmén, P., Hassmén, N. & Plate, J. (2003).Idrottspsykologi. Stockholm: Natur och Kultur, s.  

164-184, 235-287, 332-392. 
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Medin, J. & Alexandersson, K. (2000). Begreppen hälsa och hälsofrämjande – en  

litteraturstudie. Lund: Studentlitteratur, s. 37-101. 

Schantz, P., (2012). Rörelse, hälsa och miljö. Grundläggande perspektiv för idrottslärare.  

Kompendium. Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, c:a 60 s. 

Schantz, P. (2011). Natur, kultur och landskap – perspektiv på lärande i friluftsliv. I: Lärande i  

friluftsliv - perspektiv och ämnesdidaktiska exempel. red. Lundvall, S. Stockholm: Gymnastikoch 

idrottshögskolan, s. 93-107. 

Schantz, P. (2011). Från stumma till pedagogiska rum. Om när stenar börjar tala. I: Lärande i  

friluftsliv - perspektiv och ämnesdidaktiska exempel. red. Lundvall, S. Stockholm: Gymnastikoch 

idrottshögskolan, s. 109-117. 

Schantz, P. (2012). Rörelse, hälsa och miljö. Laboration och individuella uppgifter.  

Kompendium. Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, c:a 20 s. 

Thedin Jakobsson, B. (2007). Att undervisa i hälsa. I Idrottsdidaktiska utmaningar, Håkan  

Larsson & Jane Meckbach (red.). Stockholm: Liber, s. 176-192.KURSPLANÄmneslärarprogrammet 

Ladokkod LGRYD2 Fastställd 2012-06-13 

Senast rev. [ej angivet] 
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Vetenskapliga artiklar inom idrottspsykologi, c:a 90 s. 

Valbar litteratur: 

Arnegård, J. (2006). Upplevelser och lärande i äventyrssport och skola.  Stockholm: Stockholms  

universitets förlag. Valda delar om flow, kropp och friluftsliv – ca 40 sidor. Hämtas från:  

www.suforlag.se/UserFiles/1/arnegard603.pdf 

Nilsson, J., Karlöf, L., & Seger, J. (2011). Fysiska prestationsprofiler. I: Sandell, K., Arnegård,  

J. & Backman, E. (red). Friluftssport och äventyrsidrott - utmaningar för lärare, ledare och  

miljö i en föränderlig värld. Lund: Studentlitteratur, s. 158-160. 

Quennerstedt, M., Öhman, M. & Öhman, J. (2007). Friluftsliv, hälsa och livskvalitet. I 

Friluftslivets pedagogik, Britta Brügge, Mats Glantz & Klas Sandell (red). Stockholm: Liber  

AB, s. 195-209. 

Moment 2 – Idrottslära II, 7,5 hp 

Obligatorisk: 

Backman, E. (2011). Friluftsliv: a contribution to equity and democracy in Swedish PE? An  

analysis of codes in Swedish PE curricula, Journal of Curriculum Studies, pp. 269-288. Hämtas  

från http://www.diva-portal.org/smash/searchlist.jsf?searchId=1 . 

Bergljung, B. (1999).  Racketskolan. Stockholm: SISU Idrottsböcker, 47 s.  

Bolling, B. (1998). Bollspelsdidaktik. Idrotteket nr 4. Stockholm: Idrottshögskolan, 20 s.  

Bolling, B. (1998). Volleyboll, Idrotteket nr 1. Stockholm: Idrottshögskolan, 24 s.  

Griffin, L., Mitchell, S. & Oslin, J. (1997). Teaching Sport Concepts and Skills: A Tactical  

Games Approach. Champaigne, IL: Human Kinetics, 2. 7-15, 205-318. 

Kursplan Idrott & Hälsa, grundskolan 2011.  http://www.skolverket.se/forskola-

ochskola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/idrott-och-halsa 

Lundvall, S. (2011). Friluftsliv i skola och på utbildning – ett ämnesdidaktiskt perspektiv. I 
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Lärande i friluftsliv – perspektiv och ämnesdidaktiska exempel,  Lundvall, Suzanne (red). 

Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, s. 13-24.  

Morgan, K. (2000). Motivation in Athletics lessons, The British Journal of Teaching Physical  

Education, Vol. 31, Spring, 2000, pp. 16-18.  

Nilsson, J., Kraepelien Strid, E., Seger, J., (2007). Friluftsliv och naturmiljöaktivitet i skolan. I  

Idrottsdidaktiska utmaningar, Håkan Larsson & Jane Meckbach (red). Stockholm: Liber, s. 154- 

175. 

Ommundsen, Y. (2009). Psykosocial helse, idrott och ballspel. I Ballspill over grenser – 

skandinaviske tillnaerminger til laering og utvickling Ronglan, Halling & Teng (red). Oslo:  

Akilles, s. 167-179. 

O’Neill, J. (1992). Athletics teaching in schools – a change at last?. The British Journal of  

Physical Education, Vol. 23, Spring 1992, pp. 12-17. KURSPLAN Ämneslärarprogrammet 
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Senast rev. [ej angivet] 

6 (7) 

Petersson, S. (2009). Kajakhandboken, Stockholm: Calazo Förlag AB, s. 12-21, 28-29, 34-75,  

84-129. 

Ravn, S. (2005). Med kroppen som materiale – om dans i praxis. Odense: Syddansk  

universitetsforlag, s. 19-35, 62-90. 

Seger, J., (2004). Löpning, hopp och kast. Teknik och Metodik i friidrott. Stockholm:  

Idrottshögskolan, 90 s.  

Sandell, K. (2007). Naturnära friluftsliv – en miljöpedagogik. I Friluftslivets pedagogik. Britta  

Brügge, Mats Glantz & Klas Sandell (red.). Stockholm: Liber AB, s. 209-220. 

Skolverkets bedömningsstöd i ämnet Idrott & Hälsa. Hämtas från www.skolverket.se 

(tillgänglig från vt 2012) 

Sørensen, M. (1997), Hvorfor atletik?, Tidskrift for Idræt, s. 110–113. 

Thorpe, R., Bunker, D. & Almond, L. (ed.), (1986).Rethinking games. Loughborough: 

University of Technology, 79 s. 

Tidén, A. (2009). Bollspel och hälsa. I Ballspill over grenser – skandinaviske tillnaerminger til  

laering og utvickling Ronglan, Halling & Teng (red). Oslo: Akilles, s. 153-166. 

Wehlin, A. (2011). Orientera i skolan. Stockholm: SISU idrottsböcker, 83 s. 

Widlund, H., Klüft, I., m fl., (2001). Friidrott för ungdom 10-14 år. Stockholm: SISU  

Idrottsböcker, 220 s., valda delar utifrån individuell uppgift. 

Widlund, H, Sandlund, S med fl., (2011). Grundträning i friidrott 10 – 14 år. Stockholm: SISU  

Idrottsböcker, 144 s., valda delar utifrån individuell uppgift.  

Ämnesplaner med kursplan Idrott & Hälsa, A och B, gymnasial utbildning 

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning 

Öhman, M. & Öhman, J. (2011). Kroppen i friluftslivet. I Friluftssport och äventyrsidrott - 

utmaningar för lärare, ledare och miljö i en föränderlig värld, Sandell, K., Arnegård, J. & 

Backman, E. (red). Lund: Studentlitteratur, s. 147-172. 
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Referenslitteratur: 

Framgår i moment-PM 

Moment 3 – Idrottslära II, 7,5 hp 

Obligatorisk: 

Borgström, A-L., Frisk, A., Frykman Järlefeldt, M., Hägglöf, C., Nyberg, M., Rosén, A. (2011).   

Vill du dansa – javisst! Dans som kulturell form. Stockholm: GIH, 110 s. 

Frisk, A., Frykman Järlefelt, M., Nyberg, M., Rosén, A. (2010). Rörelse till musik som  

träningsform. Stockholm: GIH, 36 s. 

Kraepelien-Strid, Eva (2007). Simkunnighet är viktig eller…? I Idrottsdidaktiska utmaningar, 

Larsson, H. & Meckbach, J. (red).Stockholm: Liber, 2007, s.164-175 

Kursplan Idrott & Hälsa, grundskolan http://www.skolverket.se/forskola-

ochskola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/idrott-och-halsaKURSPLAN Ämneslärarprogrammet 

Ladokkod LGRYD2 Fastställd 2012-06-13 
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Madsen, Ö. & Irgens, P.(2005). Slik lärer du och svömme. Oslo: Bodoni Förlag, 148 s.  

Nyberg, M., Sterner, T.(2007). Gymnastik som redskap. I Idrottsdidaktiska utmaningar, Håkan  

Larsson & Jane Meckbach (red).Stockholm: Liber, s. 154-175. 

Skolverkets bedömningsstöd i ämnet Idrott & Hälsa. Hämtas från www.skolverket.se 

Svenska Livräddningssällskapet, Simlärare (2009). Stockholm: Svenska Livräddningssällskapet,  

2009, 135 s. 

Ämnesplan med kursplaner, Idrott & Hälsa, A och B, gymnasial utbildning 

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning 

Moment 4 – Humanbiologi II, 7,5 hp 

Obligatorisk: 

Instruktörsbok i HLR. 1:a uppl. (2006). Göteborg: Stiftelsen för HLR, 35 s. 

FYSS 2008, Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, (2008). Förlag:  

Yrkesföreningar för Fysisk aktivitet. 

Kenney, W., Larry, Wilmore, Jack H., Costill, David L.(2011). Physiology of Sport and  

Exercise, 5:e uppl. Champaign: Human Kinetics, 621 s. 

Torstensson, A., (1992). Biomekanik, bas för idrotts- och arbetsteknik. Stockholm: GIH, 147 s. 
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Bilaga 6 Kursplan för lärarprogrammet, ”Idrott didaktisk inriktning 

III” 

 

KURSPLAN Lärarprogrammet 

Ladokkod LAIDD3  Fastställd 2011-02-23 

Senast rev. 2011-11-09 

 

IDROTT DIDAKTISK INRIKTNING III, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PHYSICAL EDUCATION WITH A 

DIDACTICAL PERSPECTIVE III, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS 

Basdata 

Kursen ingår i inriktningsstudierna och är en obligatorisk kurs inom Lärarprogrammet vid  

Gymnastik- och idrottshögskolan. 

Utbildningsområde: Idrott 

Ämne: Idrott 

Omfattning: 30 högskolepoäng 

Nivå: Avancerad 

Kursplanen har behandlats av institutionsrådet vid Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap 

2008-12-15. 

Kursplanen är fastställd av Grundutbildningsnämnden 2011-02-23 samt senare reviderad  

2011-11-09. 

Ikraftträdande: Denna kursplan gäller från och med VT 2012. 

Inr 1 Idrott did inr påbyggnad 30hp (LAIDPK) fastställd 20111109 

1 (7) 

Förkunskapskrav  

Studenten skall vara antagen till Lärarprogrammet, 240-330 högskolepoäng vid GIH. Dessutom  

vara godkänd på Idrott didaktisk inriktning I, 30 högskolepoäng och minst 22,5 högskolepoäng  

godkända i kursen Idrott didaktisk inriktning II, 30 högskolepoäng, eller motsvarande.  

Förväntade studieresultat 

Studenten skall: 

– redogöra för metabol och cirkulatorisk anpassning vid aerob och anaerob träning, 

– redogöra för effekter av träning vid olika åldrar, 

– förklara hur kroppen påverkas fysiologiskt av kyla, värme och hög höjd vid fysisk  

aktivitet, 

– analysera och integrera idrotts- och arbetstekniker i ett didaktiskt perspektiv, utifrån  

fundamentala biomekaniska och neuromotoriska principer, 

– förutse, organisera och hantera säkerhetsaspekter i lärarpraktiken i Idrott & Hälsa, 

– tillämpa, analysera och värdera didaktiska verktyg avseende ledarskap och arbetsformer  

samt teknik och metodik i idrottens praktiker, 

– självständigt planera, genomföra och analysera undervisningssituationer och härigenom  
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uppvisa fördjupad insikt i ämnesdidaktiska frågor, 

– kritiskt analysera de förutsättningar som karaktäriserar de idrottsliga rummen samt visa  

förmåga att variera och utveckla undervisning i didaktiskt komplexa situationer, 

– redogöra för det svenska friluftslivets framväxt, 

– kommunicera, reflektera över och kritiskt granska sina egna och andras  

ställningstaganden i didaktiska frågor som utgångspunkt för lärande och skolutveckling, 

– kritiskt värdera vetenskapliga studier och utvecklingsarbeten inom det didaktiska fältet,KURSPLAN 

Lärarprogrammet 

Ladokkod   LAIDD3 Fastställd 2011-02-23 

Senast rev. 2011-11-09 
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– uppvisa förmåga att kommunicera sina slutsatser från ett genomfört didaktiskt  

utvecklingsarbete, den logiska grunden för slutsatserna och dess relevans för  

lärarprofessionen samt relation till tidigare forskning. 

Innehåll och uppläggning 

Moment  

Kursen innehåller följande moment: 

Moment 1 – Humanbiologi, 7,5 hp  

Part 1– Human Biology, 7,5 higher education credits 

– fysisk aktivitet och dess inverkan på cirkulation, metabolism och hälsa, 

– olika typer av träning och inverkan av ålder, 

– omgivningsfaktorer så som kyla, värme, och hög höjd, 

– fysiologiska grunder för träningsplanering och effekt av olika träningscykler, 

– tolkning av kinematisk, kinetisk och elektromyografisk data, 

– analys av idrotts- och arbetstekniker i undervisningssituationer, 

– effekter av feedback och variabilitet i träning på motoriskt lärande, 

– värdering av lärandemetoder i Idrott & Hälsa utifrån kunskaper om grundläggande  

biomekanik och neuromotorisk kontroll, 

– artikelgranskning av idrottstillämpade studier.  

Moment 2 – Idrottslära påbyggnad I, 7,5 hp 

Part 2– Sports didactics advanced course I, 7,5 higher education credits 

Inom detta moment ingår lärandet och lärandets variationer i olika idrottsliga rum samt  

användning av material/läromedel genom planering, genomförande, analys och utvärdering av  

undervisningssituationer. Delmomenten omfattar didaktiska aspekter av: 

– is- och klubbspel med fokus på rum, tid, kommunikation och ramfaktorer,  

– vinterfriluftsliv med skidåkning i ett ledarskaps- och grupperspektiv, 

– vinterfriluftsliv med skridskoåkning, 

– friluftsliv ur ett historiskt perspektiv med inriktning mot skid- och skridskoåkning. 

Moment 3 – Idrottslära påbyggnad II, 7,5 hp 

Part 3– Sports didactics advanced course II, 7,5 higher education credits 
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Inom detta moment ingår lärandet och lärandets variationer i olika idrottsliga rum samt  

användning av material/läromedel genom planering, genomförande, analys och utvärdering av  

undervisningssituationer. Delmomenten omfattar didaktiska aspekter av: 

– rörelse och dans med fördjupning i estetiska lärprocesser, kulturella danser samt  

träningsformer, 

– gymnastik med inriktning på motorisk utveckling, 

– träff-, slag- och löpspel med fokus på kulturell framväxt, situationslärande, mekanik och  

motorik, 

– friidrott i ett internationellt perspektiv. 

Moment 4 – Didaktiskt verksamhetsförlagt utvecklingsarbete, 7,5 hp 

Part 4 – Project assignment in a didactical perspective, 7,5 higher education 

– undervisning på partnerskolan, 

– självständigt verksamhetsförlagt utvecklingsarbete med idrottsdidaktisk inriktning, i  

samverkan med lärare och elever på partnerskolan,KURSPLAN Lärarprogrammet 

Ladokkod   LAIDD3 Fastställd 2011-02-23 

Senast rev. 2011-11-09 
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– studiedesign och aktionsforskning som en del av det didaktiska forskningsområdet, 

praktisk övning i resultatsammanställning av data från aktionsforskning samt  

vetenskaplig presentationsteknik. 

Arbetssätt  

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, laborationer och  

demonstrationer. Delar av kursen har karaktären av idrottsligt laborativ verksamhet där aktivt,  

praktiskt deltagande från studentens sida är en förutsättning för inhämtande av kunskaper i såväl  

högskoleförlagd som verksamhetsförlagd utbildning. Kursen är inriktad på att studenterna  

utvecklar ett självstyrt arbetssätt. Vissa undervisningsavsnitt genomförs i fjällmiljö respektive  

sjö- och skogsmiljö.  Kursen har ett tydligt fokus mot kopplingar till vetenskapliga rön såväl  

inom det humanbiologiska, humanistiskt/samhällsvetenskapliga som idrottsdidaktiska fältet.  

Progression  

Den vetenskapliga progressionen sker genom att innehållet i momenten bygger på vetenskapliga  

studier och tidigare kurser i idrott med vetenskaplig förankring. Vidare görs en självständig  

idrottsdidaktisk fördjupning i form av ett didaktiskt utvecklingsarbete. Professionsprogressionen  

synliggörs genom att påbyggnadskursen har en tydlig inriktning mot didaktik och undervisning i  

relevanta skolformer och den didaktiska kopplingen till kunskapsområdet Idrott & Hälsa är  

tydlig och utvecklas i riktning mot mera komplexa situationer. Kursen har starkt fokus på den  

kommande lärargärningen och den verksamhetsförlagda utbildningen har en inriktning, dels mot  

den praktiska undervisningen och dels mot en kunskapsutveckling inom utbildningsvetenskap  

genom det verksamhetsförlagda utvecklingsarbetet. Ämnesprogressionen görs tydlig via  

hänvisningar till och vidareutvecklingar av tidigare kurser i rörelse och dans, bollspel, friluftsliv,  

friidrott, gymnastik samt didaktik, och där valet av litteratur understryker kopplingen till  
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vetenskaplighet. Inom humanbiologi präglas ämnesprogressionen av såväl en breddning genom  

näringslära och endokrinologi som fördjupningar inom fysiologi, träningslära och  

biomekanik/motorik.  

Examination 

Kurskrav 

Kurskraven förtydligas i respektive moments promemoria. Vissa moment i kursen har krav på  

aktiv närvaro i laborativa moment. Några delmoment är förlagda till annan ort i Sverige.  

Examinationsformer  

Följande examinationsformer gäller i kursen: 

Moment 1– Humanbiologi, 7,5 hp  

Förväntade studieresultat examineras genom skriftliga tentamina inom fysiologi respektive  

rörelselära. 

Moment 2 – Idrottslära påbyggnad I, 7,5 hp  

– genom aktivt praktiskt deltagande (inklusive praktiska prov) vid undervisning och vid  

laborationer examineras fakta, färdighet och förståelse, 

– individuella skriftliga prov, 

– lärpapper med koppling till lärarprofessionen. KURSPLAN Lärarprogrammet 

Ladokkod   LAIDD3 Fastställd 2011-02-23 
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Moment 3 – Idrottslära påbyggnad II, 7,5 hp 

– genom aktivt praktiskt deltagande (inklusive praktiska prov) vid undervisning och vid  

laborationer examineras fakta, färdighet och förståelse, 

– individuella skriftliga prov, 

– lärpapper med koppling till lärarprofessionen. 

Moment 4 – Didaktiskt verksamhetsförlagt utvecklingsarbete, 7,5 hp 

Genom en VFU-bedömning av den lokala lärarutbildaren samt högskolebundna seminarier  

med individuella presentationer och författande av vetenskapligt abstract bedöms om  

studenten uppnått de förväntade studieresultaten. 

Antal tillfällen för prov och praktik 

Examinationerna avläggs under momentens gång vid separata tentamenstillfällen enligt  

anvisningarna i momentets promemoria som studenten får i och med momentstart. 

Omtentamenstillfällen anordnas tidigast tre veckor efter kursens/momentets slut, samt innan  

höstterminens början och/eller när kursen/momentet ges vid nästa tillfälle. 

Betyg 

Som betyg på moment och på kursen som helhet används något av uttrycken Väl godkänt,  

Godkänt eller Underkänt. Vid en betygskonferens med examinator och ansvariga för respektive  

moment fastställs slutbetyget för hel kurs om 30 högskolepoäng. För betyget Väl godkänt på hel  

kurs (30 hp), gäller som princip att studenten på de fyra momenten har minst tre Väl godkänt  

samt ett Godkänt. Senast i samband med momentstart skall studenterna få preciserade kriterier  
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för respektive betygsnivå. Betyg ska vara rapporterat till studieadministratör senast tre veckor  

efter avslutat moment. 

Övrigt  

Denna kursplan ersätter tidigare kurs Idrott didaktisk inriktning, påbyggnadskursen, 30hp med  

laddokkod LAIDPK 

Utvärdering 

Efter avslutad kurs/moment gör varje student en utvärdering av kursen/momentet och varje  

lärare gör en självvärdering. Dessa återförs inom 3 veckor till studentgruppen och examinator. 

Studentinflytande  

Studentinflytande sker genom studentrepresentation i Grundutbildningsnämnden, och  

programkommittén för lärarprogrammet samt fortlöpande under kursens gång. 

Litteratur och övriga läromedel  

Moment 1- Humanbiologi 

Obligatorisk litteratur: 

Wilmore, J.H., Costill, D.L., Kenney, W.L. Physiology of Sport and Exercise (Champaign:  

Human Kinetics, 4th Edition, 2008), 59-68, 100-106 (kap 8-10, 14). 

Thorstensson, A. Biomekanik, bas för idrotts- och arbetsteknik (Stockholm: GIH, 1992), 147 s.KURSPLAN 

Lärarprogrammet 
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Daggfeldt, K. Motorisk kontroll – ett underverk vi tar för givet (Stockholm: Idrottshögskolan, 

1994), 107 s. 

Magill, R. A. Motor Learning and Control: concepts and applications, 7th ed. 

International Edition (New York: McGraw-Hill, 2003), 408 s. 

Vetenskapliga artiklar (ca 100 s). 

Moment 2- Idrottslära, påbyggnad I 

Obligatorisk litteratur: 

Is- och klubbspel 

Lönnqvist, H. & Wallin, C-G. Innebandy, ishockey, och rinkbandy, Idrotteket nr 14 

(Stockholm: Idrottshögskolan, 1998), 41 s. 

Halling, A., Ronglan, L.T., Teng, G. Bollspel utan gränser (Odense: Akilles förlag; Norge & 

Syddansk Universitetsförlag, 2009), s. 17-33. 

Vetenskapliga artiklar (25 s.) 

Vinterfriluftsliv med skidåkning 

Tordsson, B. Perspektiv på friluftslivets pedagogik (Odense: CVU Sönderjylland, University 

College, 2006), 283 s, kapitel 6-8 (s. 139-204). 

Abrahamsson, J. Klassisk teknik i längdskidåkning (Stockholm: SISU Idrottsböcker, 2005),     23 

s. 

Andersson, S., m fl., Skidåskådning – Att leda är att lära (Stockholm: SISU Idrottsböcker, 
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2004), 76 s.  

Carlsson, T., m. fl., Skidor för barn (Stockholm: SISU Idrottsböcker, 2005), 90 s.  

Johansson, A. Utrustning och vallning i längdskidåkning (Stockholm: SISU Idrottsböcker, 

2005), 23 s.  

Artiklar om ledarskap och grupprocesser (ca 30 s). 

Vinterfriluftsliv med skridskoåkning 

Thorell, C-J., Wallström, M. När isen lockar: en introduktion i att åka långfärsskridskor  

(Stockholm: SISU idrottsböcker, 2005), 47 s. 

Tysk., A., mfl.  Ledarskap på långfärdsskridskor. (Stockholm: SISU, 2005), 79 s.  

Idrottshistoria 

Friluftslivshistoria. Från ”härdande friluftsliv till ekoturism och miljöpedagogik, red. K. Sandell  

& S. Sörlin (Stockholm: Carlssons Bokförlag, 2008), s. 10-83. 

Yttergren, L, I och ur spår. En studie om konflikter och hjältar i svensk skidsports historia under  

1900-talet (Lund: KFS, 2006), s. 15-33, 34-57, 58-73, 96-119.  

Moment 3- Idrottslära, påbyggnad IIKURSPLAN Lärarprogrammet 

Ladokkod   LAIDD3 Fastställd 2011-02-23 

Senast rev. 2011-11-09 

6 (7) 

Obligatorisk litteratur: 

Rörelse och dans 

Gard, M.”Being Someone Else: using dance in anti-oppressive teaching”, Educational Review,  

55, 2003:2, pp. 211–219. 

Lundvall, S. & Meckbach, J. “Tid för dans“, i Idrottsdidaktiska utmaningar, red. H. Larsson & J.  

Meckbach (Stockholm: Liber, 2007), s. 103-119. 

Ravn, S. Kroppen som materiale – om dans i praksis (Odense: Odense universitetsförlag, 2001),  

144 s. 

Eriksson, C. & Nyberg, M. Dans i skolan – en kartläggning av dansverksamhet i den svenska  

skolan. Delrapport 9 (Örebro: NCFF, 2009) ca 30 s. 

Gymnastik 

Elbæk, L. Den akrobatiske krop i skolidrætten – eller redskabsgymnastik (Odense: SDU, IOB,  

2006), 13 s. 

Elbæk, L., Ried-Larsen, M. Apparatus Gymnastics in Public Schools – body, health and  

didactical perspectives (Odense: Institute of Sports Science and Clinical Biomechanics,  

University of Southern Danmark, August 2005) 8 s. 

Wulff, E., Elbæk, L. Kropsfagene ud af gymnasiets idrætsundervisning! (Køpenhavn/Odense:  

Københavns Universitet og Institut  for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. GISP – 

gymnasieskolernes idrætslærerforening, nr. 117, marts 2004), s. 26-40. 

Träff-, slag- och löpspel 

Griffin, L.,  Mitchell, S., Oslin, J. Teaching Sport Concepts Skills, A Tactical Games Approach,  

(Champaign, IL US: Human Kinetics., 1997), pp. 167–214.   
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Halling, A., Ronglan, L.T., Teng, G. Bollspel utan gränser (Oslo/Odense: Akilles förslag & 

Syddansk Universitetsförslag,  2009). s. 28–39, 60–78 (u.u). 

Bolling, B. Bollspelsvariationer, Idrotteket nr 7 (Stockholm: Idrottshögskolan, 1997),  

14 s.  

Vetenskapliga artiklar till den enskilda examinationsuppgiften. 

Friidrott  

Widlund, H., Klüft, I., m fl., Friidrott för ungdom 10-14 år (Stockholm: SISU Idrottsböcker, 

2001), 220 s., valda delar utifrån individuell uppgift. 

Morgan, K. “Motivation in Athletics lessons”, The British Journal of Teaching Physical  

Education, Vol. 31, Spring, 2000, pp. 16-18.  

O’Neill, J. “Athletics teaching in schools – a change at last?”, The British Journal of Physical  

Education, Vol. 23, Spring 1992, pp. 12-17.  

Sørensen, M., ”Hvorfor atletik?”, Tidskrift for Idræt (1997), s. 110 – 113.KURSPLAN Lärarprogrammet 

Ladokkod   LAIDD3 Fastställd 2011-02-23 

Senast rev. 2011-11-09 

7 (7) 

Moment 4- Didaktiskt verksamhetsförlagt utvecklingsarbete, 7,5 hp 

Obligatorisk litteratur: 

Coalition for evidence-based policy, Identifying and Implementing Educational Practices  

Supported by rigorous evidence: A user friendly guide (U.S. Department of education, Institute  

of educational sciences, national center for education evaluation and regional assistance, 2003),  

25 s. 

Coalition for evidence-based policy, Key Items to get right when conducting a randomised  

controlled trial in education ( U.S. Department of education, Institute of educational sciences,  

national center for education evaluation and regional assistance, 2005), 10 s.  

Vincent, W., J. Statistics in kinesiology (Champaign, Ill: Human Kinetics, 3 

rd 

ed., 2005), 310 s.  

Valbar litteratur: 

Självvalda vetenskapliga artiklar (ca 100 s). 
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Bilaga 7 Intervjuguide 

1.  Berätta vad du har för tidigare erfarenheter inom undervisning/läraryrke? (Hur länge har du 

arbetat på GIH? 

 

2.   Om du jämför GIH med dina tidigare arbetsplatser, hur skiljer sig dessa? Likheter? (Betyg, 

bedömning?) Denna fråga ställs enbart om den intervjuade har erfarenhet från annan 

arbetsplats 

 

3.  Hur många undervisningstimmar har du i veckan. Hur många studenter undervisar du per 

termin? 

 

4.Beskriv kommunikationen mellan dig och dina kollegor.  ( Den professionella 

kommunikationen, hur ser den ut? Hur ofta träffas ni? Vad pratar ni om?) 

 

 

5.Beskriv hur du ser på innehållet inom ditt ämne. Vad karaktäriserar ditt ämne? 

 

6.Hur bestämmer du innehållet i undervisningen du bedriver? (Vilka styrdokument har du att 

förhålla dig till i din undervisning? Hur prioriteras olika aktiviteter?) 

 

7.Hur fastställs de betygskriterier du utgår ifrån när du betygsätter studenter? 

 

8.Hur utformas examinationer inom ditt ämne? Vilka hjälpmedel nyttjas? Hur 

genomförs de? 

 

9.      Hur förmedlar du förmågan till dina studenter att själva bedöma elever i sitt framtida 

yrkesliv? 
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10.Vilka egenskaper/färdigheter anser du är viktiga hos en GIH student (För att uppnå ett visst 

betyg, samt för att fungera i sin framtida yrkesroll ). 

 

11.Hur skulle du beskriva en högpresterande GIH student? Vilka egenskaper är önskvärda? 

(Allmän yrkesrelevans och momentspecifikt) 

 

 

12.Hur skulle du beskriva en lågpresterande Vilka egenskaper anser GIH student?  Vilka 

egenskaper är mindre önskvärda? (Allmänt yrkesrelevans och momentspecifikt) 

 

 

13.Hur kommuniceras de förväntade studieresultaten och betygskriterierna till studenterna? 

(Vilka styrdokument har du att förhålla dig till?) 

 

14.Hur går du tillväga för att följa enskilda studenters utveckling inom ditt ämne? 

 

 

 

 


