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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur elever, i ämnet idrott och hälsa, uppfattar ämnets syfte och 

hur de tror att de blir bedömda. Utifrån detta har följande frågeställniningar varit 

utgångspunkt för studien: 1.Vilket syfte upfattar elever i årskurs 4-6  att ämnet idrott och 

hälsa har? 2.Vilket lärande upplever elever i årskurs 4-6  att de får i relation till 

styrdokumenten? 3.På vilka grunder upplever elever i årskurs 4-6 att de blir bedömda i ämnet 

idrott och hälsa? 

Metod 

I studien har en kvalitativ ansats använts i form av intervjuer. Urvalet är tolv stycken elever i 

årskurs 4, 5 och 6 (två pojkar och två flickor från varje årskurs). Metoden har använts för att 

få vida och djupa svar på frågeställningarna.  

Resultat 

Resultatet visar att eleverna har stor kunskap om begrepp och det centrala innehållet i Lgr 11.  

Enligt eleverna är idrott och hälsa ett viktigt ämne men ändå verkar de inte uppfatta lärandet 

som värdefullt: de beskriver ämnet som ”en paus från skolan” och att det ”är bra för att man 

får röra på sig, så man slipper bli tjock”. De menar också att andra ämnen är ”viktigare” i 

skolan. Eleverna är medvetna att de blir bedömda och deras lärare är för det mesta tydlig med 

vad de ska uppnå och hänvisar ofta till styrdokumenten. Trots det, tror de flesta elever att de 

blir bedömda efter attityd och  inställning på lektionerna. Eleverna lär sig att ta avstånd från 

tävling och att agera efter ”låt gå”. Lektionerna präglas av lek och rekreation, enligt eleverna.  

Slutsats 

 

 Trots att eleverna är väl insatta i begreppen och kan förklara dem är deras svar på vad 

syftet är med idrott och hälsa är, vad de bedöms i, vad de lär sig och varför ämnet är 

viktigt, inte alltid överenstämmande med kursplanen. 

 

 Elevernas lärare arbetar för att få bort föreningsidrotten från ämnet idrott och hälsa i 

skolan och fokuserar mer på att lära eleverna det ”sociala spelet”. 

 

 Resultaten visar vad för slags egenskaper/kunskaper läraren värderar hos 

eleverna.Eleverna uppfattar också  att det är de egenskaperna som har en stor del i 

lärarens bedömning 

 

 Eleverna säger bl.a. att de lär sig att samarbeta och att lyssna på varandra. Däremot 

framkommer att elevernas syn på ämnets syfte endast är av kroppslig karaktär.  
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1.Inledning  

Idrott och hälsa verkar vara ett svårt ämne att förstå syftet med. Ibland känns det som att till 

och med skaparna av kursplanen för idrott och hälsa är en aning förvirrade över vad ämnet 

ska stå för, syfta till och framför allt vilket lärande som ska nå fram. De ganska diffusa 

centrala innehållen gör, enligt min mening, vissa av delarna mycket öppna för tolkning. Jag  

tror att det är den nya mordernare synen på ämnet som rör till det för oss. Den enklaste vägen 

är att lära eleverna är att” idrott och fysisk aktivitet är nyttigt för kroppen och du kommer leva 

längre och må bättre om du utför den, sen uför vi den på olika vis så att du kan få hitta det 

som just du fastnar för och skulle vilja ägna dig mer åt”. Visst är det en del av lärandet men 

när det kommer till att få in mer samhällsnyttigt lärande och mer själsligt lärande i ämnet 

verkar det ta stopp och idrottslärarna står som frågetecken. Idrott är ju såklart ett fysiskt 

lärande! Eller är det?.. I denna diskurs om ämnet och vad det ska innehålla och hur det ska 

läras ut tycker jag att det är extra intressant att veta vad huvudpersonerna i detta upplever av 

ämnet:eleverna. Det är ju ändå eleverna vi ska lära sig något och deras upplevelse av det vi 

lärare lär ut borde väl spegla vilket lärande som sker? Om vi får reda på vad eleverna upplever 

och hur de ser på lärandet och ämnet i sig kan vi få en bild av vad som egentligen har 

förmedlats och om det som upplevs var menat att upplevas på det viset. Men om det centrala 

innehållet är så svårt att tolka kan ju problemet ligga redan där och inte i lärarens sätt att lära 

ut. Är det då läranas fel att resultaten av skolinspektionen blir som de blir: ”brist på förståelse 

för syftet med ämnet” och ”brist på förståelse för koppling mellan kunskapsmål och lärande”.  

Hur som helst tror  jag att det skulle vara intressant att börja på den ”sista hållplatsen” för att 

reda ut vilket lärande som faktiskt kommit fram och efter det fundera över om det var menat 

så. 

2.Bakgrund   

Diskursen om den svaga och vaga ram som ämnet idrott och hälsa i skolan har, har funnits 

länge. Den svaga inramningen av ämnet ger lärarna stort utrymme att tolka kursplanen som de 

vill. Hur fri för tolkning kursplanen är och huruvuda det är positivt eller negativt råder det 

dock delade meningar om i skolvärlden. Frågan om vad syftet med idrott och hälsa är och vad 

som egentligen ska bedömas i ämnet kvarstår. Skolverket (2012, s.15-24) presenterar i sin 

kvalitetsredovisning att elever i stor utsträckning saknar förståelse för syftet med idrott och 

hälsa och att de heller inte förstår kopplingen mellan undervisningen och kunskapskraven. 
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Tolkningen av vad som egentligen ska läras ut formuleras av skolverket, tolkas av läraren och 

hur lärandet sen kommer till sin rätt är det inte minst eleverna som avgör. Fån formulering till 

realisering hinner många faktorer förändra det som först var tänkt (Linde 2012, s.55).  Hur 

blir då undervisningskvalitén och vad är det som når fram till våra elever? I  skolverkets 

rapport (2012,s.10-24) uppmärksammades också att ämnet fortfarande associeras med 

föreningsidrotten. I föreningsidrotten är tävling centralt och i den typ av undervisning 

förmedlas värden som kan få konsekvenser för hur våra elever ser på sina kroppar och livet i 

stort, på samma sätt som andra typer av lärandepraktiker kan lyfta fram andra värden som 

etableras hos våra elever och som de bär med sig i livet (Engström & Redelius 2002, s.224). 

Vad eleverna uppfattar och vad de anser att de lär sig i ämnet, hur de antar att de ska agera på 

lektionerna är en spegling av vad deras lärare förmedlar och lyfter fram för värden i ämnet, 

därför är elevernas upplevelse i  fokus i denna studie.  

3.Forskningsöversikt  

3.1. Elevers syn på lärares bedömningspraktik 

När elever bedöms och betygsätts är detta en indikator på vad som värderas högt i ämnet och 

vilka kunskaper som anses viktiga. Karin Redelius (2008, s.25-26) lät elever i årskurs nio 

svara på vilka kunskaper de uppfattade på just det sättet - som högt värderade och 

eftersträvansvärt. Betygsättning ska vara en indikator om var eleven befinner sig 

kunskapsmässigt och kan därför vara ett verktyg för att uppmärksamma elever i riskzonen. 

Däremot visar enligt Redelius (Ibid.) nationella utvärderingar att ämnets kunskapsmål inte 

verkar ligga till grund för betygsättning i speciellt stor utsträckning. Detta visar även Redelius 

studie i årskurs nio. Hennes resultat visar att elevernas uppfattning av vad läraren förmedlar 

som viktiga och betygsgrundande kunskaper till stor del handlar om beteende och attityd. 

Några exempel på det som eleverna tagit upp som viktiga indikatorer på ett bra betyg var:  

 Att delta passivt (med detta menas att om man ville bli godkänd krävdes det att man 

var ombytt och på plats, vad man skulle göra mer, rent kunskapsmässigt sades det 

inget om)  

 Att delta aktivt (För ett högre betyg) 

 att göra sitt bästa 

 att vara positiv 

 att visa social kompetens 

 att ha rätt kropp och idrottslig förmåga 
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  att leda en lektion 

 att ha teoretiska kunskaper (såsom skadehantering, kost, kroppens funktion), att idrotta 

på fritiden 

För att jämföra med den dåvarande kursplanen (Lpo 94) är det få av elevernas uppfattning om 

ämnets kunskapsvärde som stämmer överens med den nationella kursplanen: 

 Hur eleven bl.a. genom regelbunden fysisk aktivitet kan bibehålla och förbättra 

psykisk och fysisk hälsa 

 Hur den egna kroppen fungerar 

 Kunskaper om vad som påverkar hälsa 

 Förmåga att använda kroppen i sammansatta komplexa rörelser och anpassa dessa 

efter aktiviteten 

 Utföra rörelser med kontroll och precision  

 Ge uttryck för känslor och stämningar genom rytm och estetik 

 Reflektera och värdera fysiska aktiviteters betydelse för livsstil och hälsa ur ett 

individ- och samhällsperspektiv 

41 av de 1002 elever som intervjuades sade att de trodde att de blev bedömda i vilka 

teoretiska kunskaper de hade om ämnet, såsom kost, skador och veta hur kroppen fungerar, 

detta var det enda av svaren som gick att koppla till dåvarande Lpo 94.  

Lärare verkar ha svårigheter att tolka och formulera för eleverna vad som är viktigt i ämnet. 

Resultatet bli att eleverna grundar sina antaganden om viktiga kunskaper på det läraren säger 

under lektionerna Detta kan vara uppmaningar och hejarop, som ”kom igen, ta i, bra jobbat, 

bra att du försöker! o.s.v. (Öhman 2007, s.121).  

  

3.2. Lärares syn på bedömning  

Betygets funktion bör vara: som urvalsinstrument, som information till eleven själv om hur 

denne ligger till, som utvärdering och kontroll över vad som sker i undervisningen och som en 

motivationsskapare. Betyget skal alltså vara en indikator på elevens kunskapsnivå och även 

kunna användas för att utvärdera samt som urvalsinstrument (Redelius 2007, s.219). Enligt 

Redelius (Ibid.)  visar det sig dock att de kunskaper som betygsätts och de lokala kursplaner 

som skrivs inte stämmer överens med hur ämnet presenteras i styrdokumenten. Slutsatsen av 

det resultatet är bland annat att bedömningens tillförlitlighet bör ifrågasättas. Annerstedt & 

Larsson (2010) har gjort en studie som visar just på den problematiken. Forskarna (ibid.) 
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menar att det finns en stor anledning till att oroa sig för validiteten i bedömningen gällande 

ämnet idrott och hälsa. De har undersökt vad som hänt med betygen sedan det kriteriestyrda 

systemet kom till och hur lärarna hanterar detta. Resultatet visar visserligen att betyg kan 

variera mycket mellan olika kulturella områden men att detta inte främst är den 

socialkulturella aspekten som är förklaringen till att betygen ser ut att vara satta utifrån helt 

olika referenser. Det kan nämligen skilja stort mellan skolor med som har elever med liknande 

social bakgrund. Problemet verkar istället sitta i att varje lärare gör sin egen tolkning av vad 

som ska bedömas och vad som är viktig kunskap i ämnet. Lärarna som varit med i studien 

menar att de har fått dåligt med fortbildning gällande bedömning och att de harför lite 

kunskap. Vissa lärare håller också med om att eleverna inte uppfattar värdet i ämnet: 

 

there are specific difficulties, especially in a subject like PEH, where the 

students think that you just have to be capable and score nice goals…and then 

you get good grades (Annerstedt & Larsson 2010, s.107). 

 

Lärarna har under många år i sitt yrke utvecklat sin egen metod för hur de ska bedöma. 

Lärarens egen bakgrund och syn på ämnet är alltså till grund för bedömningen I ämnet, detta 

utan att hänvisa till några speciella kriterier. Annerstedt & Larsson (2010) menar att lärarna 

bedömer “med magkänslan” och helhetsintrycket av eleven: 

 

I sort of look att the whole… I mean..the overall performing during PEH 

classes. What they do during class, if they do their best, their attitude, if they are 

physically active and how their overall skills are (Ibid, s.109).  

 

Lärarnas olika bedömningar och syn på ämnet visar sig till slut i elevens betyg, där en elev i 

en skola kan få godkänt bara av att vara ombytt medan en annan elev i en annan skola måste 

prestera betydligt mer, och där glada Kalle får A medan sura Peter får E, trots att Peter har en 

mycket bra rörelseförmåga.  Hur rättvisa blir då betygen? I nästa avsnitt kommer jag att 

diskutera just tillförlitlig bedömning  och hur den kan påverka lärandet. 

 

3.3. Tillförlitlig bedömning i fara 

Enligt Jönsson (2011, s.52) handlar tillförlitlighet, när det gäller bedömning av elever, kort 

sagt om att pricka in vart på kartan eleven befinner sig och om denne är på rätt väg mot 
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slutdestinationen. Om läraren ”prickar fel” på kartan som visar vad eleven befinner sig, blir 

lärarens instruktioner om hur eleven ska nå målet, helt värdelösa. Om man ger väganvisningar 

till ett mål från en annorlunda startpunkt än den verkliga kommer det bli svårt att nå målet 

(Ibid.). Enligt den studie som gjorts av Annerstedt och Larsson (2010) som presenterades på 

sida 3, är tillförlitligheten i bedömningen i fara då lärarna verkar pricka in eleverna på kartan 

utan någon speciell referens, alltså utan koppling till styrdokumenten. Problemet ligger då i 

hur eleven ska hitta mål när läraren inte kommunicerat ett sådant. När lärarna bedömer enligt 

magkänsla eller har en ganska så bestämd syn på elever innan de fått chansen att visa sina 

kunskaper sker också en summativ bedömningsform som kan hota elevernas utveckling om 

den används utan formativa inslag. Vikten av tillförlitligheten varierar förstås beroende på 

vilket moment det är som ska bedömas, ett slutbetyg eller en liten del i bedömningen. 

Giltigheten är den som speciellt: bedöms det som ska bedömas? (Jönsson 2011, s.54) Ett 

exempel: Idrottslektionen i årskurs 6 innehåller momentet fotboll. Ingenstans i läroplanen 

eller beskrivningen av ämnet står att eleven ska kunna vara en bra lagspelare, vara, aktiv eller 

dribbla bra. Vad är det då läraren ska bedöma under lektionen? Enligt Lgr 11 (Skolverket 

2011, s.52-54) skall undervisningen inte utformas utifrån aktiviteter utan med hjälp av det 

centrala innehållet och syftet. Ett syfte  som skulle kunna införlivas i aktiviteten fotboll skulle 

förslagsvis kunna vara: ”röra sig allsidigt i olika  fysiska sammanhang”. Alltså ska läraren 

titta på hur eleven anpassar sitt rörelsemönster efter aktiviteten. Vad som visats i bl.a. 

Annerstedts och Larrsons (2010) forskning ovan är att det inte är sådana saker lärarna tittar på 

utan istället verkar de bedöma elevens engagemang  och attityd. Där har vi alltså ett problem 

gällande giltigheten. Om fallet är så att läraren däremot ger eleverna indikationen att de ska 

bedöma just allsidig rörelse och sedan bedömer samarbetsförmåga är det en kanske ännu 

större fåga om giltighetens varande. Beroende på vad betyget eller bedömningen ska syfta till 

är det givetvis olika allvarligt att det brister i giltighet och tillförlitlighet (Jönsson 2011, s.55).  

 

För att knyta an till Redelius (2007) så nämner hon att betygen bl.a. ska ha ett urvalssyfte. I 

det fallet kan giltigheten spela mycket stor roll, i samband med te.x. gymnasieval medan det i 

en bedömning av en elev i årskurs två av ett enskilt moment kanske inte har lika stor 

betydelse. I en utvärdering om elevers kunskap i ämnet utifrån styrdokumenten skulle 

giltighet och tillförlitlighet ha en stor betydelse då det i fallet Idrott och Hälsa skulle bli 

missvisnade resultat om man utgår ifrån vad Redelius m.f gjort för slutsatser om lärarnas 

bedömning. Klart står iallfall att det är viktiga begrepp att väga in i sin bedömning som lärare 

(Pettersson 2011 s.37-41, Jönsson 2011, s52-59).  
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3.4. Kvalitetsredovsining 2012  

 Skolverkets kvalitetsredovisning (2012) hade som syfte att granska skolhuvudmäns och 

skolors insatser för undervisningen i Idrott och Hälsa, i årskurserna 4-6. Iaktagelserna och 

slutsatserna är grundade på 33 skolhuvudmän och 36 skolor. Urvalet har en spridning över 

hela Sverige. Den centrala frågan i granskningen utgår ifrån skollag, läroplan och kursplan, 

som bl.a. står för likvärdig utbildning och en miljö för bästa möjliga lärande. De resultat och 

problemområden som analyseras i rapporten var: 

 

 Att elever i många skolor inte får den undervisningstid i idrott och hälsa, som 

de har rätt till. 

 Det ges för lite tid till de centrala innehållen friluftsliv och hälsa och livsstil. 94 

procent  av undervisningstiden går till rörelse i form av bollspel och lekar 

 Elever med särskilda behov får inte det stöd de behöver och har rätt till i 

många av skolorna 

 Eleverna bedöms inte alltid efter läroplanens kunskapskrav, i 18 av 36 skolor 

skulle lärarnas förmåga att betygsätta behöva utvecklas i enighet med 

styrdokumenten 

 Undervisningen i idrott och hälsa utvärderas inte av rektorn på mer än hälften 

av de granskade skolorna 

 Lärare som undervisar i ämnet saknar behörighet 

 Det finns enligt skolinspektionen ett stort behov av att utveckla undervisningen 

efter elevernas behov och låta eleverna få ett större inflytande 

 Syftet med ämnet har på många skolor inte nåt fram till eleverna. I 35 av 36 

skolor visste inte eleverna vad ämnet stod för eller var nödvändigt för. 

Eleverna förstår inte kopplingen mellan undervisningen och kunskapskraven 

och vet inte heller vilka kunskaper de förväntas få ut av ämnet 

 Bilden av idrott och hälsa blir enligt elevernas förväntan istället för att den 

förmedlas på ett tydligt sätt av läraren. 

 Ämnet associeras med föreningsidrotten och har en bild av att skolämnet går ut 

på samma sak. 

 För att bli godkänd räcker närvaro. Med andra ord följs inte läroplanens 

kunskapskrav. 
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Enligt rapporten har ämnet ingen självklar identitet och tolkas mycket olika av olika lärare. 

Syftet med undervisningen skiljer också stort och det syfte som finns i kursplanen 

komuniceras sällan. I ämnet idrott och hälsa kommer lärande-  och undervisningsmålen i 

skymundan och styrs istället av planering och aktiviteten i sig, på många sätt missupfattas 

ämnet av både lärare och elever. Däremot verkar kompetens och undervisning utifrån 

kursmålen ha ett samband (Skolverket 2012, s.28) 

3.5.Idrott och hälsa – ett modernare lärande  

Idrott och hälsa har under lång tid varit förknippat med fysisk aktivitet och fysisk prestation 

och förmågan att använda sin kropp som ett instrument. Michael Bronikowski (2011) sätter 

fingret på just den problematiken. Ämnet har och har haft ett mycket svagt syfte och nu kan 

man se att den nya läroplanen, Lgr 11, vill lyfta fram, i samtliga ämnen att det ska finnas ett 

samhällsnyttigt (ett lärande som kan vara användbart  i vardagen) lärande i varje ämne: 

”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde 

och en snabb förändringstakt… Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att 

kritsikt granska fakta och förhållanden och inse konsekvenserna av olika alternativ” 

(skolverket 2011, s.9) Ord som samtala, kommunicera, värdera, inflytande, planering, 

kreativitet, initiativ, ansvar, kritiskt tänkande, självständighet  är ord man hittar i Lgr 11 (s. 8 

och frammåt) och som vittnar om vilka slags kunskaper som anses viktiga för att ta sig fram i 

det moderna samhället. Bronikowski (2011, s.116) lyfter fram hur man på olika vis måste 

förändra även ämnet  idrott och hälsa till ett modernare lärande och på så vis höja statusen på 

ämnet. Idrott och hälsa måste enligt författaren ge ett samhällsnyttigt lärande och kan därmed 

inte bara handla om att hoppa så långt som möjligt eller vara så bra som möjligt på fotboll. 

Han menar att själva lärandet i att springa 50 meter inte behöver handla om att lära sig 

tekniken för hur man springer snabbt utan kan mer fokuseras på att testa hur väl man känner 

sin kropp:” istället för att låta eleverna springa 50 meter och klocka dom, kan man låta 

eleverna gissa hur långt de tror att de kommer att kunna springa på exempelvis 8 sekunder”.  

Vissa kommer kanske säga en längre distans än vad de tror, för att utmana sig. I en sådan 

övning blir det eleven själv som får tänka, reflektera och värdera. Svårigheten med att få in ett 

sådant lärande i fysisk aktivitet är ämnets långa tradition om fysisk prestation: ”Many teachers 

teach in the way that they where taught themselves, and remain uneffected by the four ore five 

years of teacher education training they undertake” (Bronikowski 2011, s.109-110). De 

problem som finns i ämnet enligt skolverket (2011) finns runt om i världen och yttrar sig på 
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olika sätt, detta beroende på social och kulturell bakrund i varje samhälle där undervisningen 

sker. (Bronikowski). I november 1999 hölls ”The first Physical Education World Summit” I 

Berlin, där man belyste den stora oron för marginaliseringen av ämnet, detta slutade i en 

”agenda  of action” som innehöll ett stort intresse för åtgärder som skulle rädda ämnet. 

Därmed kunde man också presentera hur situationen ser ut i ämnet, runt om i världen 

(Hardman 2011).  Bronikowski (2011) tar upp Polen och Grekland som dåliga exempel när 

det gäller att mordernisera ämnet, i dessa länder är ämnet forftarande väldigt resultat och 

kropps- inriktad. Medan Nya Zealand och England tas upp som bättre exempel då dessa 

länder har fått ett annat fokus på ämnet som är mer holistiskt. I Asien har man en ännu längre 

väg att gå i ämnet då det har mycket låg status och man anser att det inte bidrar till landets 

ekonomi. I de asiatiska länderna ses ämnet mer som lek och inte som ett ”riktigt ämne”. Detta 

har också till stor del att göra med att Asien inte har så stark idrottskultur (Bronikowski 2011, 

s.109).  Ämnet idrott och hälsa har varierande innehåll världen över men en sak som de flesta 

länder behöver arbeta med är att få in ett lärande om hälsa och kropp i ämnet som inte går ut 

på att fokusera på diskussionen om övervikt och en smal kropp utan att utveckla 

undervisningen så att eleverna upplever att rörelse och att använda sin kropp i olika aktiviteter 

blir ett nöje istället för en känsla av tvång och press (Bronikowski 2011, s.118). Det handlar 

också om att lära eleverna sådant som inte bara handlar om den fysiska kunskapen utan om 

den ”psykiska kunskapen” och på ett bra sätt kunna kombinera det kroppsliga med det 

mentala (Ibid.) 

4. Teoretiskt perspektiv  

4.1. Läroplansteori- från formulering till realisering 

Göran Linde (2012, s.55) presenterar i sin bok ”Det ska ni veta! En introduktion till 

läroplansteori” hur styrdokument präglas av och skrivs utifrån samhällets rådande antaganden 

om bl.a. kunskap och människosyn. När styrdokumenten väl har formulerats har Linde (Ibid.) 

en teori om hur lärarnana tolkar dessa individuellt. Vad som sedan slutar i ett lärande har dels 

att göra med hur lärarnas tolkning ser ut och dels hur elevernas mottagende av kunskapen blir. 

Jag kommer att presentera teorin med utgångspunkt i de tre olika ”arenorna”: 

formuleringsarenan, transformeringsarenan och realiseringsarenan.  
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4.1.1. Formuleringsarenan 

När lärandet lyftes ut ur det vanliga livet, det vill säga när skolan kom till, föddes behovet av 

att reglera verksamheten på något vis. Detta följdes upp med skapandet av en läroplan. 

Styrdokument har alltid grundats på antaganden om ”det goda”(dygder och värden) och hur 

samhället bör organiseras. På 1900-talet började pragmatismen (konsekvenstänkande) 

genomsyra synen på lärande och begreppet ”learning by doing” fick stor betydelse. Istället för 

att undervisa efter eviga sanningar ville man att lärandet skulle bygga mer på att ge redskap 

för att söka kunskap och därmed bedriva en mer experimenterande verksamhet. Samhällets 

förändlighet speglar alltså formuleringen av styrdokumenten. Precis som John Deweys 

pragmatiska filosofi föddes ur industrialismen föds dagens tankar om lärande ur det 

globaliserade informationssamhälle vi lever i idag (Linde 2012, s.35-44).  

 

4.1.2. Transformeringsarenan 

Föreskrifter om utbildning är inte detsamma som den verkliga undervisningen, istället tolkas 

den på olika vis och resultatet blir därefter. Linde (2012, s.56)  presenterar fyra olika aspekter 

som har inflytande på lärarens transformering av läroplanen.  

 

Den första är läromedel. Hur undervsiningen ser ut präglas mycket av vilket litteratur läraren 

använder och genom att läraren är selektiv med kapitel och delar av böckerna formas 

undervisningen därefter dvs. läraren väljer själv bort det denne tycker är oviktigt och lyfter 

fram det som är av större vikt,enligt egen mening. 

 

En annan aspekt är ämnets traditioner. Ett exempel på ämne som styrs starkt av traditioner är 

svenskan. Ämnet handlar om vårt modersmål och styrs av nomer och förskrivna regler. 

Radikala förslag på förändring av ämnets tradition har lagts in från formuleringsarenan men 

det verkar som att det är just lärarna som håller fast vid ett ämnes traditioner och därmed 

formar undervisningen.  

 

En tredje aspekt är läraren som individ. Vissa ämnen såsom matematik, naturvetenskapliga 

ämnen och språk har en stark inramning och därmed inte lika lätta för lärarens tolkning. 

Däremot skapar de ämnen med svagare ramar (samhällsskap, historia och religion) ett större 

rum för tolkning och kan därmed se mycket olika ut inom samma ämne, detta är till grund för 

den fjärde aspekten som Linde (2012, 66) kallar för lärarens repertoar.  
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En repertoar är det personliga som läraren besitter och som vidare visar sig och speglar 

undervisningen, lärarens egna tolkning. Den potentiella repertoaren är de lektioner läraren kan 

hålla med hänsyn till sin bakgrund, sina erfarenheter och sin kunskap. Den manifesta 

repertoaren är de lektioner läraren faktiskt håller, den potentiella repertoarens vidd påverkar 

hur pass startegisk och riktad den manifesta repertoaren blir. Stoffrepertoaren är det innehåll 

som lärarens verkliga lektion består av och förmedlingsrepertoaren är den metod och didaktik 

som läraren använder sig av för att lära ut. Vissa lärare har en förmåga att förändra stoff och 

förmedling efter klassens sammansättning och förutsättning, andra håller fast i en viss metod 

som är resultatet av ett vinnande koncept. I en studie som kallas ”teachers thinking” har man 

kommit fram till att lärares sätt att lära ut ofta påverkas av den politiska diskurs som pågår 

och att resultatet av det blir att lärarens arbete i transformeringsarenan påverkar hur 

läroplanen sen revideras i formuleringsarenan och inte tvärt om, som  man skulle kunna tro. 

En annan faktor att ta hänsyn till på transfomeringsarenan är ramfoktorn.  

 

Urban Dahllöf (1967) gjorde en studie som mynnade ut i och förklarades med 

ramfaktorteorin. Det är en teori som menar att undervisningen påverkas av alla ramar den 

bedrivs inom: olika begränsningar i form av tid, resurser, sammansättningar av grupper o.sv. 

Enligt den här teorin kan undervisningen se mycket olika ut i olika skolor och läroplanen 

tolkas inte bara utifrån uppfattningar utan också utifrån begränsningar. Den formulerade 

läroplanen är inte ensam den som styr undervsiningen i skolorna, utan innehållet 

transformeras. De aktörer som medverkar i transformeringen är läraren, staten och eleverna 

som också verkar på alla arenor.  

 

4.1.3. Realiseringsarenan  

På den här arenan äger verkställandet av undervisningen rum (Linde 2012, s. 73) 

Verkställandet består av lärarnas lektionshållande och elevernas verksamhet under 

lektionerna. Klassrumsspråket är någonting som påverkar realiseringen av stoffet. I 

klassrummet finns ett speciellt klimat som är speciellt just för  skolmiljön och som aldrig 

skulle återfinnas (på ett framgångsrikt sätt) i vanliga vardagliga situationer. Nämligen att 

läraren har färdiga svar på sina frågor och att läraren tar upp den största delen (1/3 del) av 

taltiden. I klassrummet finns särskilda mönster för interaktion och dessa har beskrivits av 

forskaren Arno Bellack (1966). Klassrumsinteraktionen styrs enligt Bellack av fråga-svar-
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reaktion, så beroende på lärarens fråga, elevens svar och reaktionen från lärare formas 

undervisningen på olika vis. För att komma tillbaka till ramfaktorteorin (Dahllöf 1967) så är 

just tid en sådan ramfator som yttrat sig tydligt i undervisningen genom att Dahllöf sett något 

som han kommit att kalla ”styrgrupper” och ”lotsning” (Linde 2012 s.74) Dessa två fenomen 

är båda ett resultat av lärarens behov av att hålla sig inom givna tidsramar. Styrgrupper 

handlar om att läraren utser en slags kontrollgrupp. När läraren förklarat någon som denne vill 

ha bekräftat att eleverna förstår, frågas en viss grupp, inte de mest lättlärda och inte heller de 

som har svårast att lära, utan de någonstans däremellan. Konstaterat är att ju större tidsbristen 

är desto ”bättre” är de elever som utses som kontrollgrupp. Detta är något som i allra högsta 

grad inte finns med i transformeringen av läroplanen men som smyger sig in i realiseringen, 

förmodligen helt omedvetet hos lärarna. ”Lotsning” är också en handling som har setts i 

samband med tidsbrist och handlar om att man ställer frågan uppdelad, i små fragment för att 

eleven bit för bit ska kunna svara rätt. Tillslut har eleven besvarat det som läraren anser är rätt 

och för läraren blir det ett kvitto på att eleven har förstått och lärt sig något. Detta behöver 

fallet givetvis inte vara. Man kan likna det vid ”ledande svar” som liksom lotsar eleven dit 

läraren vill att den ska utan att låta eleven tänka själv.  

 

 Linde (2012, s.76) tar upp en intressant tanke om undervisningen i icke demokratiska länder 

och länder där en nationalstat håller på att skapas- detta i relation till ramar och flexibilitet. 

Ramar kan enligt Linde vara flexibla inifrån beroende på läraren och vad läraren har att 

förhålla sig till rent politiskt. På det sättet kan undervisningen skifta beroende på hur flexibla 

ramarna blir men eleverna får också ett annat lärande. Linde (2012, s.78) tar exemplet unga 

stater i Afrika som leds av de statsbärande partiernas projekt att skapa en nationalstat. 

Läroplanerna i dessa stater är mycket detaljerade och helt centraliserade, där finns inget 

utrymme för tolkning. Undervisningsprocessen är i dessa länder starkt begränsad och lärarens 

roll är att framföra de fakta som finns i de bestämda läroböckerna och sedan förhöra eleverna 

på det exakta innehållet. Det handlar om att lära sig att memorera olika texter. Att lära sig 

innebörden har ingen betydelse. Linde menar alltså att, för att kunna vara flexibel och tänja på 

ramarna måste vissa förutsättningar råda, en viktig sådan är demokrati. Som det ser ut i de 

Östafrikanska länderna idag har det även sett ut tidigare i Sverige. Här kan man alltså jämföra 

hur olika dessa ramar kan påverka beroende på var i världen man befinner sig. För att 

sammanfatta vad som händer på realiseringsarenan så är det en överenskommelse mellan 

lärare och elever. Om lärarens stoff möts med motstånd påverkas undervisningen i sin tur av 

det. Hur eleverna mottar kunskapen formar hur lärandet blir (Linde 2012, s.80). 
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4.2 . idrottspraktiker 

Lärarens inställning till ämnet idrott och hälsa är av stor pedagogisk betydelse (Engström & 

Redelius 2002, s.224) I praktiken skapar läraren värderingar och normer gällande, inte bara 

ämnet utan livet i stort.  I ämnet men också i barns idrottsliga fritidsaktiviteter sker ett allmänt 

lärande. Det lärandet som sker kan ha stor betydelse för den framtida synen på den egna 

kroppen, utövandet och till idrott över huvud taget. Lars- Magnus Engström och Karin 

Redelius (2002, s.227) presenterar olika idrottspraktiker som på olika vis speglar 

lärarens/idrottsledarens sätt att se på idott och där man i varje praktik kan ange vad som är det 

centrala i verksamheten och som också står för vilken värdegrund verksamheten vilar på. I 

varje praktik förväntas barn bete sig på ett visst sätt och agera efter speciella normer som 

skapas i just den kontexten.  Nedan kommer jag presentera de olika praktiker som man kan 

stöta på i idrottens värld. Det kommer också finnas en beskrivning på vad som kännetecknar 

varje praktik under vardera rubrik.   

4.2.1. Tävling och rangordning 

Den här praktiken är enligt Engström & Redelius (2002, s. 230) den vanligaste i barns 

idrottsverksamhet. I praktiken är det tävling, jämförelse och rangordning som är centralt. Den 

här formen att utöva idrott på har funnits i många kulturer under årtusenden. På 1800-talet 

kom idrotten att stå för något manligt som uppfostrade pojkar till att bli män, då skapades 

kroppsövningskulturen för ett syfte: att skapa män som effektivt kunde verka inom det 

brittiska imperiet. Detta spreds sedan runt om i världen och kom att bli ett sätt att pedagogiskt 

och med makt lära ut beteenden och förhållningsätt som ansågs eftersträvansvärt i den 

rådande kulturen. Med det som grund växte den moderna tävlingsidrotten och än idag kantas  

den av värden som: styrka  uthållighet och kroppslig prestation. Rangordning och tävling, 

menar Engström (Ibid.) får olika konsekvenser för hur barn och ungdomar ser på sin kropp. 

De som utövar idrott inom denna praktik lär sig att:  

 

 Kroppen är ett instrument 

 Träning går först. Livet måste anpassas därefter 

 Prestation är viktigt. Att vinna är ännu viktigare. 

 Konkurrens är roligt och stimulerande 

 Hur bra du är beror på hur de runt i kring dig presterar 

 Följa givna regler och ha respekt för dessa 
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 Visa mod 

 Kämpa trots motgång 

 Könen tävlar åtskilda 

 

Många av punkterna, ”dygderna” anses nog av de flesta som typiskt manliga. Eftersom 

tävlingsidrotten domineras av manliga normer och är skapad ”av män för män” så bidrar den 

till att upprätta en viss genusordning. Detta också för att det i tävlingsidrotten alltid är en 

uppdelning mellan kvinnnligt och manligt trots att vissa grenar inte kräver främst styrka utan 

mer koordination eller precision. Vissa av de dygder som nämnts i samband med 

tävlingsidrott innehar dock ett socialt värde som kan vara betyelsefult i lärandet.  

 

4.2.2. Fysisk träning 

Den här praktiken utövas med fokus på att utveckla kroppen och dess fysik samt att förändra 

figurens utseende (Engström och redelius 2002, s.232) Ansträngning, att svettas och att bli 

andfådd är värden i sig och en indikator på att man har jobbat med sina mål på ett effektivt 

sätt. Målen kan då vara att få bättre kondition, gå ner i vikt, bli starkare eller att bli smidigare. 

Verksamheter som utförs inom denna praktik domineras av vuxna som på olika sätt tycker att 

det är viktigt att förändra sin kropp för att få ett önskvärt resultat. Fysisk träning, eller motion  

innebär med dessa bakomliggande mål att  

 

 Man betraktar kroppen som ett objekt 

 Träning är viktigt. Att nå mål kräver en viss livsföring. 

 Kroppens utseende och kapacitet går att påverka 

 Träning står får något nyttigt och hälsosamt 

 Det finns ett ideal som säger att en vältränad kropp är en snygg och 

eftersträvnadsvärd  kropp 

 Det finns ett investeringsvärde i att motionera 

 

 

4.2.3.  Lek och rekreation 

I den här praktiken handlar det om att vara road för stunden( Engström och Redelius 2002, 

s.233) Här finns inga investeringsvärden utan man drivs istället av ett egenvärde. I de två 

tidigare praktikerna finns tydliga mål men i lek och rangordning handlar det mer om själva 
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görandet: här och nu. Leken är lustfylld och engagerande. I leken kan även vuxna vara 

engagerade i på olika sätt: avslappning, nöje i form av sällskapsspel eller dataspel. När det 

gäller själva idrotten finns det också en hel del inslag i verksamheten som har som huvudsyfte 

att ge förströelse och ett tillfällgit engagemang. När den här typen av aktiviteter utförs har 

rangordning en underordnad betydelse. En innebandy match eller en fotbollsmatch med 

kompisgänget ute på en äng utan strikta regler och där syftet är rent nöje är ett exempel på lek 

och rekreation. Barn som medverkar i sådana parktiker där det handlar om nuet får en annan 

syn på kroppsövning än de som vistas mycket i de ovan nämnda praktikerna. Kroppsövning 

förknippas här istället med: 

 

 Att det ska vara roligt, lustfyllt och spännade 

 Att den egna upplevelsen är viktig, det som händer med sinnet. 

 Att det inte finns något uttalat syfte med övningar 

 Att det finns stor mån för att välja olika sätt att delta 

 Att graden av nöje i aktiviteten styr hur länge den håller på 

 

4.2.4. Friluftsliv 

Den här praktiken skiljer sig från de andra praktikerna på det sättet att den är fokuserad på 

naturupplevelser (Engström och Redelius 2002, s.235) Att utföra friluftsliv handlar heller inte 

om fysik, prestation och resultat utan dessa är underordnade. Dock kan vissa fysiska 

färdigheter vara till stor fördel vid utövandet. Detta är en upplevelseinriktad praktik som sker i 

en naturlig miljö. Värdet sitter i att få vistas utomhus och komma i kontakt med naturen på 

olika vis. Genom att utföra friluftsliv lär man sig att: 

 Den egna upplevelsen är viktig 

 Det finns stor valfrihet 

 Verksamheten äger rum i naturen 

 Att vistas utomhus är ett värde i sig, oavsett väder 

 Att uppskatta skönheten med naturen 

 

 4.2.5. Fysisk utmaning och äventyr 

När man är en utövare inom den här praktiken är fokus att ha en så stor utmaning som möjligt 

och uppnå så stor orginalitet som möjligt i det man gör (Engström och Redelius 2002, s.236). 

Det viktiga är inte att träna sin kropp eller att bli bättre på något särskilt utan mer om att härda 
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ut och utmana sin uthållighet i krävande,  psykiska och fysiska, situationer. Ansträngning och 

risktagande är typiska ingredienser i utövandet. Är man en utövare inom denna praktik anses 

det viktigt att: 

 Ha ett tydligt och definerat mål 

 Inte låta något stoppa en på väg till målet 

 Vägen till det utsatta målet väljs att utövaren själv och bör ha en orginalitet 

 Utsätta kroppen för påfrestningar och utmaningar och samtidigt uppskatta det 

 Ha stort fokus 

 Aktiviteten är upplevelserik 

 

4.2.6. Färdighetsinlärning 

De ovan nämnda praktierna bygger på övning av motoriska färdigeter. I samtliga typer av 

idrottsliga aktiviteter är en god motorisk förmåga en förutsättning för att aktiviteten ska kunna 

utföras på bästa sätt och med en positiv upplevelse. Fokus i den här praktiken är att genom 

övning och systematisk träning förbättra just den motoriska förmågan (Engström och Redelius 

2002, s.238). Kroppsbehärskning, teknik och motorisk skicklighet är viktiga termer. Den här 

praktiken är prestationsstyrdoch kan ses som en förberedelse för tävlingsidrott av olika slag. 

Jämförelser behöver dock inte förekomma då man kan utöva sådant som inte i första hand 

mäts. Vissa sätt att träna kan på olika vis gynna färdigheter i den sport/idrott/aktivitet man nu 

valt att tävla i/utföra. Man strävar efter att bli skickligare i utförandet och när man väl blivit 

det och det inte länger handlar om att nå upp till vissa slutmål får träningen en annan 

innebörd.  Färdighetsinlärning karaktäriseras av att: 

 Lära sig olika färdigheter 

 Behärska sin kropp och sina rörelser och se det som ett mål i sig 

 Utövaren värdesätter idrottslig skicklighet 

 Träning ger färdighet 

 

Redelius & Engström (2002) har, genom att presentera dessa indelningar av olika sätt att 

utföra idrott, väckt frågan om hur barn påverkas i sitt idrottsliga utövande. Detta ska jag lyfta 

in i min studie genom att undersöka hur mina respondenter uppfattar klimatet i skolans 

idrottssal och därmed utifrån detta perspektiv tolka vilket lärande som sker. Resultatet 

kommer att diskuteras utifrån de pedogogiska konsekvenser som lärandet ger.  
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5. Syfte  

 Studiens syfte är att undersöka vad elever upplever att de lär sig i ämnet idrott och hälsa. 

Intentionen är att utforkska vad  eleverna anser att lärarna lyfter fram som meningsfullt och 

viktigt i ämnet och hur de anser att idrott och hälsa bör förstås. Studien kommer också 

undersöka hur elever anser att de blir bedömda och på vilka grunder de blir det.  

 

5.1. Frågeställningar 

nedanstående frågeställningar ligger till grund för min studie: 

 

1. Vilket syfte upfattar elever i årskurs 4-6  att ämnet idrott och hälsa har? 

2. Vilket lärande upplever elever i årskurs 4-6  att de får i relation till styrdokumenten? 

3. På vilka grunder upplever elever i årskurs 4-6 att de blir bedömda i ämnet idrott och 

hälsa? 

6. Metod  

6.1. Val av metod  

Studien har en kvalitativ ansats som innebär att inga generaliseringar görs utan istället 

försöker ett djup hittas i problemet. Eftersom problemområdet handlar om att tolka och förstå 

eller söka svar svar på frågor om uppfattningar om ett fenomen  och underliggande mönster är 

det lämpligt att använda sig av verbala analysmetoder genom intervjuer. (Patel & Davidson 

2011, s.73). Med ovanstående som grund  bygger studien på intervjuer med fokusgrupper. En 

fokusgruppsintervju innebär att man intervjuar flera personer samtidigt. Det som är 

betydelsefullt under en sådan intervju är att få fram en rik samling åsikter om ett ämne. Målet 

för grupperna är inte att nå samförstånd utan att föra fram olika uppfattningar i en fråga. 

Gruppinteraktionen kan göra det lättare att uttrycka synpunkter i större utsträckning däremot 

kan det vara svårt att ”hänga med” när många pratar samtidigt. Därför spelades också 

intervjun in (Kvale & Brinkmann 2009, s.166).  Liksom den kvantitativa ansatsen har den 

kvalitativa ansatsen både för- och nackdelar. Den kvalitativa metoden har sin fördel och 

styrka i att den ger en större och djupare förståelse för fenomenet. Dock ger inte den inte en 

tvärsnittsinformation och en generalisering som den kvantitativa metoden gör. Den kvalitativa 

metoden är mer flexibel, genom att forskaren kan gå in och rätta till  missförstånd under 
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datainsamlingsfasen och att man därmed har en större chans att förstå, till skillnad från den 

kvantitativa ansatsen som inte har den typen av flexibilitet. Med detta menas att vid en 

intervju kan man be respondenten om förtydliganden eller så att säga ”dubbelkolla” att man 

uppfattat saken rätt. Man kan också vid en inspelad intervju gå tillbaka och lyssna flera 

gånger för att vara säker på att tolkningen blir rätt. Detta är inte möjligt vid användandet av 

exempelvis en enkät. (Holme & Solvang 1997, s.79).  

 

6.2. Urval och avgränsning  

Undersökningens emperiska underlag består av tolv stycken elever: Fyra elever från årskurs 4, 

Fyra elever från årskurs 5 och fyra elever från årskurs 6. Valet gjorde jag utifrån ålder och 

kön men för att få en naturlig spridning, dvs. att jag inte valde efter en speciell typ av 

personlighet eller bara de elever jag kände, lottade jag bland samtliga pojkar i årskurs 4, 

samtliga flickor i årskurs 4 och så vidare.  Det urval som jag gjorde är ett så kallat strategiskt 

urval. Strategiskt var det eftersom jag känner till skolan, vilken lärare de har och att de flesta 

elever är villiga att delta i diskussioner samt att jag ville ha jämt antal pojkar och flickor som 

deltog. Detta förhållandevis lilla urval gör att det inte går att dra några generella slutsatser 

utan slutsatserna gäller för de elever som går i den skolan som intervjuerna skett på. 

(Esaiasson  2007, s.35).  Årskurs 4-6 är valda för att jag tycker att det är intressant att se hur 

medvetna elever är om vad de ska prestera vid den tidpunkten då det snart (för åk 4-5) ska 

sättas betyg och redans sätts betyg på (åk 6). Det skulle vara intressant att se hur elever 

förbereds inför betygssättning och vilken grund de har för att kunna påverka sina egna resultat 

på ett medvetet sätt. 

6.3. Genomförande  

 Första steget var att kontakta idrottsläraren i den skola som intervjuerna skulle ske, därefter 

förklarades syftet med intervjuerna och studien. Läraren ombads att ta ut fyra elever från varje 

klass med hjälp av lottning. När de tolv eleverna var ”lottade” skrevs  ett brev till var barnens 

målsman där man fick godkänna att barnet får medverka (se bilaga 1). De barn som blev 

utvalda till intervju fick alla medverka för sin vårdnadshavare, därför förekom inget bortfall. 

Intervjufrågorna (Se bilaga 2) är i deskriptiv form, detta innebär att de  är ”öppna”, d.v.s. att  

inga frågor kan besvaras med endast ja eller nej och är därför av en mer 

förklarande/beskrivande karaktär (Esaiasson  2007, s.40).  Intervjuerna skedde i enskilt 

grupprum runt ett bord. Innan intervjun klargjordes de forskningsetiska principerna 

(Forskningsrådet 2002) på ett förenklat sätt så att eleverna skulle förstå att deras svar inte 
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skulle kunna kopplas ihop med dom samt att inspelningen inte skulle spridas. Varje intervju 

tog emellan 20-35 minuter.  

6.4. Databearbetning och analysmetod  

Direkt efter intervjuerna (som skedde samma dag) gjordes samtliga transkriberingar. Det som 

sades under intervjuerna skrevs ordagrant ner för att senare ”skala bort” det som var 

oväsentligt och plocka ut de centrala delarna som går att analysera med hjälp av studiens 

teoretiska utgångspunkter. Under transkriberingsmomentet och vid sammanställningen av allt 

som sagts hittades olika teman som ledde till att användet  av en grundad teori för att kunna 

analysera resultatet.  Grundad  teori innebär att man systematiskt grupperar data, tills man 

gjort en så fullständig kartläggning av företeelsen som möjligt. Alltså försökte breda 

kategorier hittas bland datan för att lättare kunna urskilja resultat och på ett tydligt sätt sedan 

prestentera det. Man försöker alltså hitta olika kvaliteter och utifrån det strukturera upp sina 

data (Eneroth 1984, s.98). På så sätt sorterades datan i olika grupper som sedan blev rubriker i 

resultat och analys.  

  

6.5. Tillförlitlighetsfrågor  

Giltigheten och tillförlitligheten ger ett mått på hur stor trovärdighet en studie har. Desto 

högre giltighet och tillförlitlighet, desto  mer kan man lita på att resultaten stämmer. 

Hur hög giltigheten blir beror på i vilken grad man undersökt det som man avsett att 

undersöka och att det faktiskt görs. Om en studie avser att observera elevernas beteende i 

klassrummet, blir det missvisande om observationen skulle ske på en rast. Tillförlitligheten 

innebär hur väl undersökningen motstår slumpen och andra påverkande yttre  

felkällor (Patel och Davidsson 2011, s.103).  För att öka tillförlitligheten var intervjufrågorna 

förberedda och nedskrivna, detta för att alla respondenter skulle få ta del av exakt samma 

frågor. Intervjuerna spelades även in och transkriberades direkt efteråt för att försäkra att allt 

uppfattats rätt.  Trots att intervjun var standardiserad (där alla respondenter fick samma 

frågor, i samma ordning och lite plats för egen tolkning) kom följdfrågorna att bli olika från 

grupp till grupp beroende på hur  utvecklade svaren var på grundfrågorna. Detta kan minska 

tillförlitligheten (Ibid, s.105). 

6.6. Etiska aspekter  

Innan intervjuerna gjordes togs det del av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och de 

fyra huvudkraven informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
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nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet 2002). De olika kraven utgör de grundläggande, etiska 

principern som forskaren måste delge samtliga personer som berörs av studien.  Nedan  

beskrivs vad de olika kraven innebär och på vilket sätt de levs upp till jag levt upp under 

studiens gång. Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagaren om syftet 

med undersökningen samt deltagarens syfte i undersökningen.  I samband med det ska 

personen få veta att det är helt frivilligt att ställa upp och att man när som helst får avbryta sin 

medverkan. Detta meddelades  innan intervjun startade. Syftet med undersökningen fanns 

även i brevet som skickades till vårdnadshavarna, som även eleverna själva kunde ta del av. 

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska få deltagarens samtycke.  Detta medgavs av 

eleverna och  av deras föräldrar. Dock innefattar kravet också att deltagaren ska ha rätt att 

bestämma i vilken utsträckning som denne vill vara med i undersökningen, samt att ett 

eventuellt avhopp inte ska ge negativa följder för personeni fråga. Konfidentialitetskravet 

berör respondenternas anonymitet. Respondenterna fick veta att deras namn inte skulle 

nämnas och att inget av det dom sa skulle kunna kopplas ihop med enskilda personer. I texten 

namnges personerna i intervjun med exemplevis ”Elev årskurs 4”. Nyttjandekravet avser att 

de  uppgifter som deltagaren lämnar endast bör användas i ett vetenskapligt syfte och 

ingenting annat (Ibid., s. 5-14). Detta delgavs  respondenterna genom att förtydlig att 

intervjun inte skulle spelas upp för någon och bara använda den till den här studien.  

  

7. Resultatpresentation  

Resultatet presenteras utifrån olika teman med följande huvudrubriker : ämnets syfte, 

lärande och bedömning. Analysen  görs löpande i varje kapitel med hjälp av de teoretiska 

perspektiv som presenterats tidigare i studien. Resultatkapitlet kommer att starta med en 

presentation av vad eleverna anser att ämnet har för syfte, enligt deras egna åsikter, därefter 

kommer jag att beskriva vad de vet om de syften som finns i Lgr 11 (skolverket 2011, s.51) 

samt vad de tycker att de lär sig  inom dessa: Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, 

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra  fysiska aktiviteter, genomföra och 

anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika miljöer samt förebygga risker vid fysisk aktivitet 

samt hanteranödsituationer på land och i vatten. Efter detta  kommer resultaten av vad för 

slags lärande som sker på idrottslektionerna presenteras, detta utifrån Engströms och 

Redelius  (2002, s.224) idrottspraktiker. Till sist presenteras de resultat gällande bedömning 

och vilka grunder eleverna anser att deras bedömning vilar på. 
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7.1 Ämnets syfte  

7.1.1.  Elevernas syn på ämnets syfte 

När jag frågar eleverna vad de lär sig i idrott och hälsa tvekar de länge och vet inte alls vad de 

ska svara, til lslut ropar eleverna i klass 4 i munnen på varandra  ja! Rörelseförmåga, takt och 

rytm… allsidig rörelseförmåga! och   

 Planera, genomföra…värdera! (Flicka årskurs 4) 

Många av eleverna tog också upp att de lär sig att ha dicsiplin, vara tysta, lyssna och 

samarbeta. Några av eleverna tar upp att de lär sig ”det sociala spelet” (min tolkning ej 

elevens egna ord) och ämnet verkar öppna dörrar för situationer där eleverna måste träna på 

att föra sig i grupp och träna på sina sociala förmågor: 

Man lär sig att vara tyst… att lyssna på instruktioner och inte flamsa när läraren pratar  (Pojke 

årskurs 5) 

Inte oshysst spel…utan man liksom.. nej det va hands! O så ba nej de va inte hands ås så ba okej 

då det va väl inte hands, vi kör på, vi spelar… fair spel” (Flicka årskurs 5). 

Flickan menar att man inte ska haka upp sig så mycket på detaljer och istället vara schysst och 

ha roligt i aktiviteten. En annan elev tar upp samarbete: 

Att samarbeta!...det ärviktigt att man inte bara tänker på sig själv, att man liksom kan lyssna på 

andra och inte bara köra på (Flicka årskurs 4) 

En pojke tar också upp vikten av att våga utmana sig själv och att det är viktigt för lärandet 

och utvecklingen av honom själv som person, vilket pojken inte sa med egna ord, men han 

uttryckte sig såhär: 

Att till exempel att om vi spelar fotboll och det är någon som inte gillar fotboll… åsså: nä va 

tråkigt det är mycket roligare med basket! Men man ska ju försöka liksom utmana sig själv för 

att bli bra på det för att ju mer man gör någonting, ju bättre blir man (Pojke årskurs 5) 

 Återigen handlar det också mycket om att ta ett kliv bort från tävlingsarenan (mer om tävling 

som praktik under kapitel 7.2.4) och se tillfället som att lära sig något nytt och att även hålla 

humöret uppe fastän man inte får utföra sin favoritaktivitet.  

När jag ställer frågan om vad som är viktigt med ämnet idrott och hälsa möts jag först, även 

där av en tystnad. För att få igång diskussionen ställer jag istället frågan vad som är viktigt 

med ämnet matematik. Då får jag direkt en rad exempel:  
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Det är någonting man har nytta av i framtiden, matematik behöver man till nästan allt. (eleven 

ger exempel på hur man måste räkna ut hur mycket kläder hon måste köpa in till sin klädbutik) 

(Pojke årskurs 4).  

Matte är viktigare än idrott, det använder man i allting. Idrott och hälsa använder man inte lika 

ofta (Pojke årskurs 6).  

När eleverna fick tänka efter vad som var viktigt med matematik i skolan ställde jag åter igen 

frågan om vad som är viktigt med idrott och hälsa med tanken att denna gång skulle de förstå 

vad jag var ute efter, svaren blev varierande:  

så man inte ska bli tjock, i idrotten rör man på sig (Pojke årskurs 4). 

Man får röra på sig, en paus från arbetet (Flicka årskurs 5) 

Vad som är viktigt med Idrott och Hälsa var ändå svårt att att definiera för eleverna, det mest 

frekventa svaret var att ” för att det är viktigt att röra på sig”  Ett annat intressant svar från 

flera av eleverna var att det är viktigt för att vissa kanske inte utför någon aktivitet på fritiden 

och då skulle ämnet vara ett komplement till de som inte är fysiskt aktiva på fritiden: 

Man längtar till idrott, idrott är som en rast, om jag tex inte spelar fotboll eller någon ting och 

kanske bara spelar fiol så är det bra med idrotten för då lär man sig att röra på sig, man kommer 

lära sig att det är kul” (Flicka årskurs 5) 

 De flesta svaren var fokuserade på det fysiska och att rörelse har en positiv inverkan på kropp 

och hälsa, en pojke i klass 6 sa såhär: 

Då kan man leva längre, leva ett bra liv… och inte sitta där och väga 300 kg och sitta i en soffa 

hela dagarna.  

Man lär sig om kroppen och så… hur man ska röra sig och hur man ska göra för att inte skada 

sig (Flicka årskurs 5) 

Det är liksom viktigt att röra på sig, så man inte får skador när man blir äldre (Flicka årskurs 4) 

Om man inte skulle ha idrott i skolan skulle man inte ha någon energi till att typ plugga matte 

(Pojke  årskurs 6) 

Det verkar vara svårt för respondenterna att sätta fingret på vad som är viktigt med ämnet och 

vad egentligen syftet är. Där emot verkar de ha stor kunskap om de begrepp som finns i 

läroplanen. Så, läraren presenterar tydligt de begrepp som behandlas, eleverna tar in 

informationen och kan förmedla den men där tar det på något vis stopp, deras kunskap om 

begreppen i läroplanen stämmer inte överns med deras syn på värdet i ämnet. Ett exempel är 
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att eleverna eleverna å ena sidan, felfritt kan beskriva vad  ”röra sig allsidigt i olika fysiska 

sammanhang” betyder (se beskrivningen under kap. 7.1.2.) och å andra sidan säga att ämnet 

är viktigt för att” man inte ska bli tjock”. Kanske skulle svaret i stället varit: ”för att man ska 

lära sig att röra sig på olika sätt och lära känna sin kropp”, då hade det bättre stämt överens 

med deras stora begreppskunskap och man hade fått en beskräftelse på att syftet nått fram. 

Tidigare har jag beskrivit Göran Lindes (2012, s. 23-81) läroplansteori där fyra olika aspekter 

har inflytande på transformeringen av läroplanen. En är ämnets traditioner. Idrott och Hälsa ( 

tidigare ”gymnastik, sedan ”idrott”) ( Lundvall & Meckbach 2007, s.42) anser jag ha en stark 

tradition av fokus på kropppen och prestationen, även om jag tycker mig se tydliga 

förändringar i fokus på ämnet har ändå inte elevernas syn på hälsa förändrats i speciellt stor 

utsträckning.  Hälsa är kropp, så enkelt är det. Elevens svar på varför ämnet är viktigt i skolan 

handlar inte om något direkt lärande utan mer om investeringsvärde (Kraepelien- Strid 2007, 

s.165).  

Ett ämnets traditioner tvättas inte ur i första taget. Jag kan dock se en stor insats från lärarens 

sida för att jobba emot traditionerna och forma om ämnet, bland annat genom att föra in ett 

socialt och samhällsnyttigt lärande och ta ett kliv bort från prestation, regler och tävling. Detta 

är också någonting som jag skrivit mer om i bakgrunden i kap 3.5: ett mordernare lärande.  

Mer om lärande och vilket lärande som sker hos de intervjuade eleverna  under rubrik 7.2. För 

att fortsätta att koppla elevernas svar till Lindes (2012, s.66) läroplansteori om de olika 

arenorna och hur olika aspekter påverkar undervisningen, ser jag att läraren som individ  har 

en stor påverkan på hur lärandet blir. Många elever nämner att de lär sig att vara tysta, 

fokuserade, samarbeta, utmana sig själv, vara positiv och att vara en schysst kompis, att helt 

enkelt utveckla ett gott socialt beteende som handlar om respekt och att bidra till en god 

stämmning. Det är tydligt att det är lärarens personlighet som spelar in här eftersom eleverna 

beskriver att det är just specifikt i idrott och hälsa det får lära sig sådant. Dock ska tillägas att 

inget av det lärandet ska vara grund för bedömning men huruvida fallet är så eller ej skriver 

jag mer om under kapitel 7.3 som handlar om bedömning.  

Med tanke på lärarens tydliga förmedling av begrepp i läroplanen och elevernas stora kunskap 

om begreppens innebörd förväntar man sig kanske att deras tankar om vikten och betydelsen 

av ämnet vara lite djupare men där kan man se ett tydligt exempel på vad som händer från 

transformeringsarenan till realiseringsarenan: läraren har skapat något utifrån en rad 

aspekter som påverkar resultatet. Det som sedan händer på själva lektionen påverkas av hur 

eleverna tar in och uppfattar kunskapen. Dock kan jag tillägga att kunskapen om ämnets värde 
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och ämnets lärande var förhållandevis stor mot vad jag hade förväntat mig. T.ex. beskriver en 

pojke i klass 4 tydligt hur han skulle kunna aplicera lärandet: planera, praktiskt genomföra 

och värdera idrott, på olika saker i vardagen  

jo men såhär om jag ska göra en grej måste jag först planera, sen göra den och efteråt kan jag 

tänka på hur jag skulle kunnat göra det bättre, vad som gick bra och vad som gick dåligt. 

Två andra saker som eleverna sa som går att koppla till läroplanen var förebyggande av 

skador (Förebygga risker vid fysiskt aktivitet…(skolverket 2011, s.51)) samt takt och rytm 

(röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang (Ibid.)): 

att man gör rätt så musklerna inte slits och man får skador och att man ska stretcha (Pojke 

årskurs 5) 

Jo men det beror ju på va d man jobbar med. Den här säsongen, om man säger så är det ju typ 

takt, tytm och känsla, att man kan känna liksom pulsen (Flickan i årskurs 4 imiterar pulsslag) 

Två elever såg ämnet som ett  nyttigt ämne som är en bra grund för framtiden: 

Elev 1: Man har ju nytta av det hela livet!  

Jag:  Vad är det man har nytta av då? 

Elev 1: Nämen liksom… att veta hur man ska äta.. och så 

Elev 2: att man lär sig olika idrotter och så man kan göra dom på fritiden, så man lär sig att det 

är roligt att röra på sig så man inte blir tjock (diskussion klass 4). 

Eleverna ska få kunskap om hur de kan påverka sin hälsa genom hela livet (Lgr 11, s.51). 

Men i citaten ovan ser man väldigt stort fokus på den fysiska hälsan och det holistiska 

tänkandet uteblir. Detta kan vara ett resultat av hälsoundervisningen som kanske förmedlas på 

ett sådnat sätt.  

Det som beskrivits ovan är alltså resultatet av elevernas spontana beskrivning av vad som är 

viktigt i ämnet och vad de lär sig. I nästkommande kapitlel  kommer jag beskriva vad de 

svarat då de fick ta del av syftes delen i Lgr 11 (skolverket 2011). Jag vill förtydliga att jag 

förenklade vissa meningar från Lgr 11 för att få det mer förståeligt för eleverna (se bilaga 2) 

De rubriker som följer är hämtade från syftes delen i Lgr 11, idrott och hälsa (s.51). 

7.1.2.  Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang 

En majoritet av eleverna i klass 4- 6 hade stor kunskap om begreppet rörelseförmåga. Vad 

egentligen rörelseförmåga betyder är dock fritt för tolkning då det enda man kan utläsa ur lgr 



24 

 

11 angående begreppet är : ”Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna 

utvecklar allsidiga rörelseförmågor” (s.51) Följande förklaringar fick jag på vad det skulle 

kunna betyda med allsidig rörelseförmåga: 

Att man vid dans inte bara rör på benen utan också armarna, att man använder sin allsidiga 

rörelseförmåga (Flicka årskurs 4) 

när man rör sig med hela kroppen (Elev årskurs 5) 

att man använder sig av hela kroppen, det kan man tex också göra när man spelar eller gör någon 

lek. Att man ska röra allt och inte bara en kroppsdel (Elev årskurs 6) 

Vissa elever trodde istället att det rörde sig om själva aktiviteten och att man skulle kunna 

utföra så många aktiviteter som möjligt. 

Att man ska kunna göra olika sporter (Elev årskurs 4) 

…Man kan göra många olika saker (Elev årskurs 5) 

Frågan är då vad egentligen skaparna av läroplanen menar med allsidig rörelseförmåga. Det 

är här Lindes (2012, s.23-81) teori blir intressant, då man tydligt kan se att någonting som 

skapas med ett ändamål kan förändras genom de olika dimensionerna (transformering och 

realisering) och framförallt är det på realiseringsarenan som det avgörs hur lärandet blir. Jag 

kan se att transformeringsarenan har ett budskap (alltså lärarens planering och vad läraren vill 

att lärandet ska vara). Men det som sedan blir lärandet är upp till eleverna och hur de tolkar 

läraren. Detta tycker jag mig tydligt kan se när eleverna utan problem svarar på vad de olika 

centrala innehållen betyder men att de uppfattar viktigt lärande som andra saker. 

7.1.3.  Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska 

aktiviteter 

En pojke försöker beskriva en vardaglig situation där man kan ha nytta av lärandet: 

 

Man ska planera: först ska vi handla sen ska vi gå till jobbet, sen kommer mina barn hem.. Om 

man ska göra det i idrott kan man göra det med dans. (Pojke årskurs 5). 

 

Andra exempel på hur eleverna tolkar lärandet och hur de arbetat med det är: 

 

Utvärdera är när man pratar om hur det gick. Det är mest när man jobbar i grupper. Det går inte i 

fotboll liksom, eller hinderbana… det går men det är svårare (Pojke årskurs 6) 

 

Planera att vi ska göra så och så… och sen göra det… och sen prata om hur det gick (Flicka 

årskurs 5) 
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vi fick hitta på en egen sport… utföra och sen utvärdera. Sen gjorde vi den där pjäsen med 

allemansrätten (Flicka årskurs 4) 

 

Här är det ganska tydligt att begreppen gått från formulering till transformering och sedan till 

realisering  och ändå hållt kvar samma betydelse.  Kanske för att begreppen i meningen är 

tydliga och lätt kan apliceras i verksamheten och även i det verkliga livet. Här kan man också 

tala om ett modernt lärande där eleverna faktiskt förstår att det de lär sig är viktigt att kunna i 

framtiden. Trots att en elev jämför lärandet med en vardaglig situation är det ändå inget som 

kommer upp som viktig kunskap när jag under tidigare kapitel presenterar elevernas åsikter 

om vad som är viktgt med ämnet.   

7.1. 4.  Genomföra och anpassa utevistelser och frilutftsliv efter olika miljöer 

Vad friluftsliv är och hur man genomför det är också mycket öppet för tolkning, det märks 

också i elevernas svar: 

Att vara ute över huvudtaget (Pojke årskurs 5) 

 

Man är ute när det är varmt och inne när det är kallt (Pojke årskurs 6) 

 

Ute och orienterar! (Flicka årskurs 5) 

 

Här var det inte alls lika lätt att för eleverna att svara men kanske också för att lärarens 

repertoar har gett eleverna mindre erfarenhet av just friluftsliv. Vad det läggs mest tid på och 

hur det utförs är mycket beroende på läraren som individ (Linde 2012, s.66). 

7.1. 5.  Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hanetar nödsituatoner på land 

och i vatten 

När vi började diskutera detta centrala innehåll kom det upp fler exempel på vad som gjorts 

inom friluftsliv och att friluftsliv använts för att nå lärandet. Dock kom det också upp exempel 

på hur man förebygger risker i vardagen och hur man ska tänka under aktiviteterna. 

 

Om man gör bakåtvolt… ta det lugnt och inte satsa allt på en gång, ett steg i taget annars kan jag 

bryta nacken (Flicka årskurs 5) 

 

Agera vid olyckshändelser … att man tar det lugnt och hämtar hjälp (Pojke årskurs 6).  

 

Om man är såhär ute på isen, ska man kunna ta sig upp om man ramlar i…vi har tränat med 

isdubbar. (Pojke årskurs 6) 
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Man ska kunna veta att typ “det här trädet är bra att bygga vindskydd med istället för ba´ så här; 

här är en kvist!” (Pojke årskurs 6) 

I övrigt tog eleverna upp hjärt och lung- räddning, allemansrätten, att ha på sig skor på 

lektionerna, att inte flamsa och att inte kasta bollar för hårt. Här känns också begreppen mer 

tydliga och som att lärarens tolkning har nått fram till eleverna och därmed har det nedskrivn 

målet nått fram till det lärande som var tänkt på formuleringsarenan.  

7.2. Lärande   

Vissa idrottspraktiker (Engström & Redelius 2002, s.224) framträdde tydligt, andra såg jag 

inte alls. Därför har jag nedan strukturerat rubriker utefter de praktiker jag fann. De olika 

praktikerna identifieras enligt olika dygder/beskrivningar (ha roligt, outtalat syfte, upplevelsen 

i centrum), som tidigare nämnts. Om eleverna nämnt någon av dessa dygder/beskrivningar har 

just det svaret hamnat under exemplelvis kategorin ”lek och rekreation”.  

7.2.1.  Lek och rekreation 

Den här praktiken dominerade i undervisningen, enligt elevernas uttalanden. Eleverna verkar 

vara väl medvetna om hur de ska beté sig för att vara ”schyssta” och att tävling och regler inte 

är det viktigaste.  De flesta elever tycker att tävling är roligt men de är också medvetan om att 

det kan skapa konflikter och att ”folk kan bli ledsna”. Om Elevena tävlar vet det att de ”gör 

det på skoj” och att man ska ha överseende med detaljer: 

 

Inte oshysst spel…utan man liksom.. nej det va hands! O så ba nej de va inte hands ås så ba okej 

då det va väl inte hands, vi kör på, vi spelar… fair spel (Flicka årskurs 4) 

 

Enligt elevena vill läraren att man ska sträva efter att inte vara egoistisk, kunna samarbeta och 

inkludera så många som möjligt i spelet/leken. Att ”glänsa” är inget som verkar uppskattas av 

läraren, snarare att man är omtänksam mot sina klasskamrater. 

 

man passar ganska mycket, och även om man är duktig på att dribbla ska man ändå försöka 

passa dom andra (Pojke årskurs  4).  

Vi tävlar inte så ofta. Vi gör typ ”dodgeball” men det är ju inte riktigt tävling, men man vill ju 

vinna (Pojke årskurs 5) 
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7.2.2.  Färdighetsinlärning 

Den här praktiken är tydlig i ämnet idrott och hälsa i skolan. ”Behärska sin kropp och sina 

rörelser och se det som ett mål i sig”. Det är ju precis det  lektionerna ska gå ut på, enligt Lgr 

11: ”Undervisningen ska skapa förutsättningar för att alla elever att under hela sin skoltid 

kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god 

kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga” (Skolverket 2011, s.51).  I skolan 

finns det inget specifikt mål med färdighetsinlärning utan fungerar mer som en grund för 

eleverna och ska syfta till att kunna ge dom stor valfrihet i livet och att ge en hög tilltro till 

den egna kapaciteten.  Eleverna uttrycker att deras lärare är noga med att de tränar, inte ger 

upp och ger alla aktiviteter en chans: 

 

man får mer självförtroende i det man tränar på (Pojke årskurs 4) 

 

Att till exempel att om vi spelar fotboll och det är någon som inte gillar fotboll… åsså: nä va 

tråkigt det är mycket roligare med basket! Men man ska ju försöka liksom utmana sig själv för 

att bli bra på det för att ju mer man gör någonting ju bättre blir man (Pojke årskurs 5) 

7.2.3.  Fysisk träning 

Syftet med idott och hälsa är (enligt eleverna) ganska tydligt kopplat till denna praktik. Den 

fysiska vinningen av att röra på sig är dominerande, även om de flesta eleverna också anser att 

det är kul att röra på sig och att aktiviteterna därmed har ett egenvärde. Här kan man se att 

ämnestraditionen är stark och lever kvar hos eleverna: idrott och hälsa är ett fysiskt ämne och 

fysisk aktivitet är bra för hälsan, hälsa är att inte vara tjock och att vara skadefri.  

 

Det är bra med idrott i skolan så man inte ska bli tjock, i idrotten rör man på sig (Pojke årskurs 

5) 

 
om man inte rör på sig kan man lättare få skador (Flicka årskurs 4) 

 

 
det är bra för man blir starkare och smidigare (Flicka årskurs 4) 

 
 

Man får komma ut och få frisk luft...sen får man bra kondition (Pojke årskurs 6) 

 

Man längtar till idrott, idrott är som en rast, om jag tex inte spelar fotboll eller någon ting och 

kanske bara spelar fiol så är det bra med idrotten för då lär man sig att röra på sig, man 

kommer lära sig att det är kul (Flicka årskurs 5) 

7.2.4. Tävling och rangordning 

Som tidigare nämn fanns inga tydliga tecken på att det skulle förekomma någon 

tävlingspraktik på lektionerna. Man kan se att läraren snarare försöker att jobba åt andra hållet 
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med tanke på att lek och rekreation verkar vara den dominerande praktiken i just den här 

skolan. Däremot kan man se att ett önskvärt beteende många gånger stämmer övernens med 

den här praktiken. Läraren verkar tycka att det är viktigt med disciplin, att kämpa trots 

motgång och att visa mod, att inte vara för känslig och ”kämpa på” och ”bita i hop” Som 

också nämns i kapitel 4.2.1 behöver detta inte vara något negativt. Jag ser dessa ”dygder” 

snarare som positiva och att de kan vara användbara i livet i stort.  

Hon tycker att det är viktigt att vi gör saker ordentligt, inte slarva, hon vill att vi ska vara tysta 

och lugna (Pojke årskurs 6) 

Det är bra om man är glad och kämpar liksom…fast (trots att) man blir sur eller om det går 

dåligt…då får man bita ihop och köra vidare! (Flicka årskurs 4) 

Man ska inte ha negativ attityd och gnälla (Pojke årskurs 5) 

Vi ska vara tysta och lynnsa och göra som läraren säger, inte tjaffsa emot eller gnälla (Pojke 

årskurs 6) 

Det som eleverna nämner är ju heller inga ovanliga saker som önskas av lärare i allmänhet. 

Däremot om eleverna uppfattar att dom blir bedömda i det får det en annan betydelse.  Under 

nästa rubrik kommer jag att presentera vad eleverna anser att de blir bedömda i och på vilket 

sätt de får information om hur de blir bedömda. 

7.3.  Bedömning 

När vi diskuterade bedömning under intervjun var det nästan ingen elev som hänvisade till det 

centrala innehållet (som de för det mesta tydligt kunde förklara innehållet av). Alla elever 

tyckte dock att deras lärare var tydlig med vad de skulle jobba med inför varje lektion. 

 

Hon har mål på tavlan, typ, ”idag ska vi jobba med allsidig rörelse” vi har ju olika 

perioder…(Flicka årskurs 4) 

 

Hon är tydlig. Mycket samtal på lektionerna om läroplanen. Om vi får en uppfift… tar hon upp 

vad man ska göra för att få ett visst betyg (Pojke årskurs 6) 

oftast är hon tydlig men det är ibland man inte förstår (Pojke årskurs 5) 

En av mina följdfrågor, som inte finns bland intervjufrågorna (se bilaga 2) var vad de ansåg 

att läraren bedömer, en hel del elever svarde sådant som inte finns med i bedömningsgrunden 

för ämnet: 

att man lyssnar och gör ordentligt... och samarbete, att man lyssnar på andra (Flicka klass 5) 

 

man är med och lyssnar och verkligen är intresserad (Pojke klass 6) 
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Att man är positiv och gör sitt bästa, liksom inte “nä det här vill inte jag göra!” (Pojke årskurs 6) 

 

Att man är seriös och tar uppgiften på allvar, liksom inte flamsar och håller på! (Pojke årskurs 5) 

 

Det är viktigt att man är med  i duskussioner och deltar... att inte bar avara tyst hela tiden (Pojke 

årskurs 6) 

 

I skolan där eleverna går, finns ”veckomål” som gäller för hela skolan. Vid tillfället för 

intervjun var målet ”lyssna på andra”. Alltså allmäna trivselregler som gäller för att skapa ett 

gott klimat i skolan. Eleverna verkar tro att detta är något de bedöms i själva verket har det 

inte  med bedömning att göra.  Någar elever nämnde saker som har mer med själva läroplanen 

att göra 

 

Ja men rörelse… om man kan röra sig på olika sätt! (Flicka årskurs 5) 

 

Hur bra man kan hålla takten och så, om man typ kan göra olika steg i takt med musiken liksom (Flicka årskurs 

6) 

 

I läroplanen (2011, s.51) står: ”Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 

sin samarbetsförmåga och respekt för andra”. Detta ska alltså prägla undervisningen men ska 

inte bedömas (Skolverket 2011, s.58). Läraren verkar vara mycket noga med inställning, 

attityd och förmågan att vara engagerad och lyssna, så pass att eleverna uppfattat att de blir 

bedömda i det. Till saken hör också att varken klass 4 eller 5 får betyg och kanske därför har 

mindre kunskap om vad de blir bedömda i. En elev i klass 4 menar att de pratar om 

bedömning ibland men eftersom de bara går i fyran blir det inte så ofta: 

hon säger inte så jätte mycket men i vissa fall är det så här halvt så man inte förstår,men oftast är 

hon väldigt tydligt (Pojke årskurs 4) 

oftast är hon tydlig men det är ibland man inte förstår (Flicka årskurs 4) 

 

Lite mindre än hälften av de intervjuade eleverna sa att de inte alltid förstod vad som menades 

med de olika begreppen som tas upp innan lektion. Kanske kan det vara så att det är lättare att 

ta till sig att man ska vara tyst, lyssna  och samarbeta, än att man ska kunna utföra en 

”sammansatt grundmotorisk rörelse” (skolverket 2011, s.52). Dock har säkert begreppen 

förenklats av läraren men på något vis verkar eleverna ha svårt att ta till sig  vad de bedöms i 

då många tror att de bedöms i hur de uppträder.  
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Trots att läraren verkar vara noga med att ta upp vad som bedöms och förklara begreppen, 

verkar eleverna uppleva att de blir bedömda i andra saker och att dessa saker känns mer 

centrala än det som finns i läroplanen.  

7.4. sammanfattning  av resultat 

Eleverna verkar vara väl medvetna om begrepp som finns med i det centrala innehållet och tar 

också upp exempel som ”allsidig rörelse” som ett lärande i idrott och hälsa. När jag ställer 

frågan vad som är viktigt med ämnet var det ändå svårt att att definiera för eleverna, det mest 

frekventa svaret var att ” för att det är viktigt att röra på sig” . Det viktiga med ämnet var att få 

vara fysisk aktiv och att få en paus från skolarbetet samt att det var bra för de barn som inte 

hade en fritidsaktivitet inom föreningsidrotten 

Eleverna kunde ge konkreta exempel på vad de olika centrala innehållen innebär. Samtliga 

årskurser kände igen begreppen och deras lärare hade pratat om dessa .Exempel på begrepp är 

allsidig rörelse, planera, genomföra och värdera och takt och rytm. 

De mest framträdande idrottspraktikerna var lek och rekreation, färdighetsinlärning samt 

fysisk aktivitet. Tävling och rangordning förekom det lite av. Lärandet bestod av mycket 

sociala färdigheter mer än ren kunskap om idrott. Fokus var inte på regler, tävling eller den 

fysiska prestationen.  

Vissa elever tyckte ibland att det var svårt att förstå när läraren pratade om bedömning och 

tillhörande begrepp. De flesta tyckte läraren var tydlig med vilka mål som ska uppnås. 

Majoriteten av de intervjuade trodde att de blev bedömda i hur bra de samarbetar och vilken 

attityd de har. Få elever nämnde ett lärande som faktiskt finns med i läroplanen, som grund 

för bedömning. 

8. Diskussion 

Denna studie syftar till att ta reda på vad elever i årskurs 4-6 upplever att deras lärande består 

i (både från ett praktiskt perspektiv och från läroplansperspektiv) och hur de upfattar att de 

blir bedömda av sin lärare. Utifrån resultaten framkommer det att eleverna är väl informerade 

om begrepp och innebörd gällande kursplanen för idrott och hälsa. Trots att eleverna är väl 

insatta i begreppen och kan förklara dem är deras svar på vad syftet är med idrott och hälsa, 

vad de bedöms i och varför ämnet är viktigt, inte alltid överenstämmande med kursplanen. 

Detta kan betyda att elevernas tolkning av ämnet har med andra saker att göra än lärarens sätt 
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att spegla ämnet. Jag upplever att elevernas lärare jobbar för få bort föreningsidrotten från 

ämnet idrott och hälsa i skolan och fokusera mer på att lära eleverna det ”sociala spelet”. Det 

som eleverna nämner om ämnets syfte: att det finns för att man inte ska bli tjock eller för att 

det ska ersätta utebliven fritidsaktivitet är delvis sant. Men ämnet kanske inte bör upplevas 

fullt så relaterat till kropp. Rörelse och upplevelse av rörelse har en långt större nytta än för att 

vi ska hålla oss smala och hälsosamma och det är dit vi måste komma med våra elever. Här 

kommer jag också tillbaka till lärarens inflytande på elevernas syn på ämnet, jag tror nämligen 

att det snarare är samhället och traditioner som formar elevernas syn på kropp , hälsa och 

rörelse. Jag kan faktiskt inte se att det är läraren som implementerar denna typ av syn men 

kanske skulle mer fokus på salutogen hälsa i undervisningen få eleverna att upptäcka att det 

inte är så enkelt att hälsa är kropp och har du en smal kropp så är du hälsosam.I dagens 

kroppsfixerade samhälle är det viktigt att lära elever att de ska sköta om sin kropp men att det 

är minst lika viktigt att må bra i själen. Det är här ämnet idrott och hälsa spelar en stor roll för 

våra elever: det är här vi lär dom att få en sund syn på sin kropp, att tro på sig själva, att 

uppleva rörelse på ett positivt och befriande sätt, att känna glädjen av att lyckas, att ta hänsyn 

till varandra, att se varandra, att samarbeta och att utveckla goda motoriska kunskaper som 

öppnar en värld av möjligheter. Alltså är ämnet fyllt av nyttiga kunskaper som inte bara 

handlar om kroppslig prestation. Frågan är hur dessa syften ska nå fram.  

 

Även kvalitetsredovisningen från 2012 (s.17) visar att syftet med ämnet Idrott och hälsa i 

nästan 100 procent av de undersökta skolorna, inte nått fram till eleverna. Men, frågan jag 

ställer mig är: har det ens nåt fram till lärarna? Och hur mycket spelar samhället in i synen på 

ämnet? För att anta Lindes (2012, s.35) teori så måste man börja i det första ledet, nämligen 

formuleringsarenan. Där skapas läroplanen och därmed beskrivs även syftet med varje ämne. 

Länge har diskuterats hur svaga ämnesramar idrott och hälsa har, att lärare har svårt att tolka 

vad ämnet ska gå ut på och att lärare gör ämnet allt för likt föreningsidrotten. Kanska bör 

ämnet beskrivas som ett mer samhällsnyttigt ämne och mindre som ett kroppsligt? Den 

ständiga diskussionen om svårigheterna med ämnet (som verkar finnas praktiskt taget över 

hela världen ) kanske beror på formuleringen av ämnet som görs och att det är där 

förändringen  måste ske. Om ett modernare lärande ska ske måste också ett modernare syfte 

av ämnet formuleras.  

 

I resultatet kan jag se att den vanligaste praktiken (till skillnad från vad Redelius och 

Engström beskriver (2002, s.224) och vad resultaten från kvalitetsredovisningen 2012 (s.11) 
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säger) inte är tävling och rangordning utan istället lek och rekreation. Här kan man verkligen 

se en vilja från lärarens håll att ämnet ska syfta till elevernas utveckling, både mentalt och 

kroppsligt och att de kunskaper som lärs ut är användbara i framtiden.  Problemet är att den 

nyttan med ämnet kanske inte når ut till eleverna och att det var därför jag fick de svar jag 

fick. Så länge eleverna inte förstår att ämnet är så mycket mer än kropp och rörelse kommer 

synen på ämnet finnas kvar: som ett kul avbrott från ”den vanliga undervisningen” och som 

syftar till att man man ska ”få röra på sig för att inte bli tjock”. Som tidigare nämnt tror jag att 

den synen grundar sig i samhällets syn på kropp, hälsa och rörelse och inte alltid beror på 

lärarens förmedling av ämnet.  

 

Enligt Redelius (2008, s.25) uppfattar eleverna att deras betyg sätts på sådana grunder som 

inte alls stämmer överens med det bedömningsunderlag som finns (då Lpo 94). Många av 

eleverna uppfattade att de blev bedömda på sin attityd på lektionerna och att man hade ”rätt 

kropp”. Mina resultat blev lite liknande . Av någon anledning uppfattar eleverna att deras 

beteende och attityd har en stor betydelse för vad de får för betyg/omdöme.  Det verkar som 

att läraren värdesätter elevernas attityd och jobbar mycket med social kompetens, samarbete 

osv. men att det aldrig når fram att det inte är betygsgrundande. Det låter gammeldags, men 

kanske borde attityd och förmåga att bemöta sin omgivning vara betygsgrundande då det är så 

viktiga förmågor i livet i stort?  Hur som helst så verkar en stor del av eleverna inte veta vad 

de blir bedömda i och inte, trots att läraren innan varje lektion relaterar till läroplanen och 

vilket lärande som ska ske. Återigen verkar det vara läroplanen  som är svårtolkad, läraren 

jobbar aktivt med den, förmedlar till elever men ändå når det inte riktigt fram. Det verkar vara 

lättare för eleverna att ta till sig hur man samarbetar eller hur man gör för att uppvisa en 

positiv attityd, än att veta hur de ska bli bedömda i exempelvis ”allsidig rörelse”.  Jag 

uppfattar nästan att elevern tar till sig det som är mindre abstrakt och lättare att sätta fingret 

på.  

 

Enligt Annerstedt och Larsson (2010, s105-106) varierar betygen stort mellan olika skolor och 

detta har inte bara att göra med sociokulturella skillnader utan att lärare bedömer efter sitt eget 

tycke och smak. På mina resultat kan man se vad läraren värderar för egenskaper/kunskaper 

hos eleverna och också förmedlar att det är efter det dom kommer bedömas, åtminstone 

uppfattar eleverna det så. Däremot visar inte mina resultat att att det är enbart på det sättet. 

Eleverna verkar veta att de även bedöms i exempelvis takt och rytm och rörelse.  Det handlar 

snarare om att vissa värden är så viktiga för läraren och får så stort fokus så att eleverna 



33 

 

fokuserar mer på det än vad de borde göra (detta gällande svaren på vad eleverna tror att de 

bedöms i). Samtidigt är det väldigt viktiga saker: att vara schysst mot sina kompisar, att ”låta 

andra vinna”, att låta alla vara delaktiga, att kunna samarbeta, att vara positiv och att prova på 

olika saker så det måste finnas med i undervisningen men om det bedöms blir det risk för låg 

tillförlitlighet i bedömningen.  I de årskurser jag har intervjuat är det endast klass 6 som får 

betyg men om samma typ av problem även förekommer i högre årskurser kan de få större 

konsekvenser 

 

Under arbetets gång har jag upptäckt att Lindes läroplansteori är mycket användbar för att 

förstå kunskapsförmedlingen i skolan. Det hinner hända en hel del från att läroplanen 

formuleras, till att den förmedlas i praktiken. Hur eleverna sedan tar till sig kunskapen eller 

tar emot det som läraren förmedlar är beroende av vilka personer kunskapen möter. Jag tror 

även att samhället och media har stor inverkan på hur barn och ungdomar tar emot lärarens 

förmedling. Därför menar jag att ämnets omtalade status inte kommer att kunna förändras för 

ens samhällets syn på kropp, hälsa, träning och rörelse får ett annat djup. Precis så måste även 

ämnet idrott och hälsa få ett annat djup genom att ge ämnet nyttigare kunskaper som lärs ut i 

samband med fysisk aktivitet och som inte har fullt så mycket fokus på prestation. Prestation 

och tävling kommer barn alltid att stöta på och kan vara både roligt och utmanande men i 

skolan bör det också ske ett lärande. Utan ett tydligt lärande kommer ämnet att förbli ”en paus 

från skolan”.  

9. Metoddiskussion 

Jag är mycket nöjd med min metod och tycker att jag fått ut det som jag tänkt mig.Den första 

intervjun var svårast och blev minst organiserad. Därför kan jag i efterhand se att det varit bra 

med en eller två kontrollgrupper innan jag började med de utvalda respondenterna. Mitt urval 

är relativt litet och därför kan jag inte dra några generella slutsatser. Jag kan bara se ungefär 

hur det ser ut i den aktuella skola som de intervjuade eleverna går på. För att styrka resultatet 

kunde intervjuerna kompletteras med observationer av lektionerna i idrott och hälsa. Med 

observationer hade jag kunnat se huruvida elevernas svar på intervjufrågorna stämde överens 

med praktiken. Det är också något som skulle kunna göras vid en eventuell fortsatt forskning 

av samma ämne. Det skulle kunna bli en intressant jämförelse mellan elevernas svar och vad 

jag skulle se. Det som drar ner trovärdigheten en aning i studien är att eleverns svar kanske 
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hade blivit annorlunda om de fått fundera längre eller läst på frågorna innan. Svaren hade 

kanske blivit annorlunda om de var mer genomtänkta. 
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11. Bilagor 

11.1. Bilaga 1 
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22 november 2013 

 

Hej! 

Jag heter Helene och är student på Gymnastik och Idrottshögskolan. Just nu skriver jag mitt 

självständiga arbete på avancerad nivå.  För att kunna inhämta data till min studie skulle jag 

vilja intervjua ditt barn gällande bedömning och läroplanen. Intervjun kommer att ske vecka 

48 och vara mellan 15-20 minuter och eleverna är helt anonyma i mitt arbete, deras namn 

kommer inte att nämnas. För att godkänna att ditt barn får medverka, vänligen fyll i 

uppgifterna nedan och återlämna till ******** ********, snarast.  Tack!  

Med vänlig hälsning 

Helene Söderström 

 

Mitt barn får medverka   

 

Mitt barn får inte medverka 

 

Barnets namn och klass:______________________________________________  

 

Vårdnadshavares underskrift___________________________________________ 

 

Namnförtydligande__________________________________________________ 

 

Datum och ort_______________________________________ 
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11.2.  Bilaga 2 

 

 

 

Intervjufrågor 

1. Vad lär du dig i ämnet idrott och hälsa?  

 

2. Hur önskar din lärare att du ska vara på idrottslektionerna? (för att kunna hitta likheter 

i olika praktiker: Kämpa, regellydig, prestation viktig, ha roligt,  ”egenskaper”) 

 

3. Vad är viktigt med ämnet?  

 

 

4. Tycker du att din lärare är tydlig med vad du ska uppnå i ämnet Idrott och hälsa, 

isåfall, på vilket sätt? 

 

5. Vad tror du att det betyder att:  

a) Röra dig allsidigt 

b) Planera, genomföra och utvärdera idrott 

c) genomföra friluftsliv  

d) förebygga risker och hantera nödsituationer 

 

6. på vilka sätt uppfattar du att din lärare lär dig a-c? 
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11.3  Bilaga 3 

 

Syfte och Frågeställningar: Studiens syfte är att undersöka vad elever upplever att de lär sig 

i ämnet idrott och hälsa. Intentionen är att utforkska vad  eleverna anser att lärarna lyfter fram 

som meningsfullt och viktigt i ämnet och hur de anser att idrott och hälsa bör förstås. Studien  

undersöker också hur elever anser att de blir bedömda och på vilka grunder de blir det. 

 

1. Vilket syfte upfattar elever i årskurs 4-6  att ämnet idrott och hälsa har? 

2. Vilket lärande upplever elever i årskurs 4-6  att de får i relation till styrdokumenten? 

3. På vilka grunder upplever elever i årskurs 4-6 att de blir bedömda i ämnet idrott och 

hälsa? 

Använda sökord 

S 

 

 

 

 

Sökningarna 

 

 

 

Sökningar som gav relevanta resultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning, idrott och hälsa, physical education, assessment, läroplansteori, curriculum, 

Lgr 11, skolverket 

Google, GIH:s bibliotekskatalog, google scholar 

Google: Bedömning idrott och hälsa, Lgr 11, skolverket bedömning, physical education 

assesment, physical education curriculum,  

GIH:s bibliotekskatalog: Läroplansteori, bedömning 

Google schoolar: Bedömning idrott och hälsa 
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Kommentarer 

Den internationella forskningen var svårast att hitta. Jag började på google och slutade i en 

databas (okänt namn) där artiklarna inte gick att läsa i fulltext. Därför var jag tvungen att 

beställa boken där artiklarna fanns, detta gäller contemporary issues in physical education. 


