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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur idrottslärare arbetar med att synligöra lärandet 

och kunskapskraven i ämnet idrott och hälsa.                                                                     

Studien syftar även till att undersöka om elevernas uppfattningar av lärandet överensstämmer 

med det som deras lärare avser att lära ut. 

Frågeställningarna jag försöker besvara är:                                                                                           

Hur arbetar lärarna med att kommunicera kunskapskraven i ämnet idrott och hälsa? 

Hur överensstämmer idrottslärarna och deras respektive elevers uppfattningar kring vilket 

lärande som sker i ämnet? 

Metod 

Studien bygger på en kvalitativ undersökningsmetod med ett brett urval lärare i ämnet idrott 

och hälsa samt deras elever från grundskolans tidigare år.                                                            

Studiens resultat består av svar från totalt fyra lärarintervjuer och fyra elevgruppsintervjuer, 

med fyra elever i varje grupp.                                                  

Resultat 

Undersökningen visade att det förekom skilda uppfattningar av lärandet i ämnet idrott och 

hälsa. Somliga hade en väldigt ytlig och aktivitetsfokuserad syn på lärandet, medan andras 

uppfattningar präglades av kursplanens kunskaps kvalitéer och förmågor.                                

Eleverna visade sig också ha olika förutsättningar att förstå kunskapskraven i ämnet.                                                  

Dock så verkade elevernas uppfattningar av lärandet, ofta överrensstämma med deras 

respektive lärare.                                                                                                         

Resultatet visade också stora skillnader i lärarnas arbetsätt med att kommunicera 

kunskapskraven.                                                                                                                                  

För somliga var ett kommunikativt arbete med kunskapskraven nästan obefintligt, för andra 

var det ett aktivt och självklart förhållningssätt i undervisningen och för en tredje så var 

arbetet inte så omfattande som hen hade velat. 

Slutsats 

Slutsatserna av studien är att lärarnas uppfattningar, av lärandet i idrott och hälsa, ofta 

återspeglar sig i deras elevers uppfattningar.                                                                                             

Om man som lärare dock vill skapa en förståelse för kunskapskraven hos sina elever, så 

räcker det inte med att ha en kunskapsorienterad uppfattning av lärandet.                                                                                      

För en annan slutsats är att lärarnas arbete med att kommunicera kunskapskraven kan ses ha 

en direkt påverkan på deras medvetenhet och möjlighet att skapa förståelse för dem.                                                                                                                            

Alltså om eleverna ska kunna ha någon möjlighet att skapa en djupare förståelse för 

kunskapskraven och det lärande som sker i ämnet idrott och hälsa, så kan det av studien tolkas 

som att lärare måste lägga ner mycket tid åt att diskutera, reflektera och förtydliga 

kunskapskraven med dem.                                                                                                
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Problemområde 

Problemområdet kring denna studie bygger på betydelsen av att klargöra kunskapskrav och 

lärandemål för att främja elevers lärande.                                                                                            

Studier visar att många elever inte har någon direkt uppfattning eller förståelse för 

kunskapskraven och det lärande som sker i ämnet idrott och hälsa. Orsaken till detta kan bero 

på den praktiska kunskap som präglar ämnet, vilket kan innebära att det är svårt för elever att 

se en tydlig lärandeprocess.                                                                                                    

Men i samband med detta så är det framförallt idrottslärarnas arbete med att kommunicera 

och förmedla kunskapskraven som påverkar elevernas möjligheter, samt främjandet av deras 

lärande. För att om en elev ska kunna ha möjligheten att ta ansvar och påverka sitt eget 

lärande i ämnet, så måste  han eller hon ha en aning om vilket lärande som sker samt vilka 

mål hen ska sträva mot.  

Inledning 

Vaxholm år 2004, dimman ligger tät ute i skärgården. Jag och mina klasskamrater slänger 

hastigt in matteböckerna i skåpen, springer ut på skolgården och hoppar på våra cyklar.              

Vi cyklar snabbt från skolan och alla med säckar på pakethållarna.                                                 

Vi cyklar mot idrottsanläggningen och mot en lektion i idrott och hälsa.                                                                                                  

När jag ser tillbaka på min grundskoleundervisning i idrott och hälsa, så minns jag ett ämne 

som var otroligt roligt. Men detta är samtidigt det enda jag minns, att vi lektion efter lektion i 

nio år endast utövade olika fysiska aktiviteter som jag älskade.                                                          

Jag har dock inget minne av att det skedde något tydligt lärande.                                                                                                              

När jag kom till gymnasiet var det den första gången som lärarna började tala om olika ord 

och begrepp som tydligen förväntades av en. Jag kommer ihåg hur vi fick ett papper med 

olika krav, där lärarna sa vilka mål som skulle uppnås för ett visst betyg.                            

Problemet var att dessa krav och begrepp som användes, var så abstrakta att de åkte in genom 

ena örat och ut genom det andra. 

Under lärarutbildningen läste jag en kurs i didaktik som byggde på hur vi som lärare kan 

främja elevernas lärande process på bästa sätt. Kursens innehåll kretsade mycket kring 

användningen av formativ bedömning och olika nyckelstrategiers betydelse för elevernas 

utveckling. Det var två av dessa nyckelstrategier som jag blev extra intresserad av.                             

Den ena var betydelsen av att klargöra lärandemålen för eleverna och den andra var strategin 

för att erbjuda eleverna möjligheten till ett självreglerat lärande.                                                         
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Anledningen till varför jag fick upp ögonen för just dessa strategier, har ett samband med 

mina tidigare upplevelser av ämnet idrott och hälsa.                                                                       

Det finns flera studier, i andra olika ämnen, som alla visar betydelsen för att klargöra lärande 

mål samt ge eleverna möjligheten att äga sitt eget lärande. (Wiliam 2013, s 68)                                   

Jag såg heller inga orsaker till varför dessa strategier inte skulle vara lika väsentliga i 

idrottsämnet. Trots detta så kommer jag, som nämnt, varken ihåg hur lärarna klargjorde målen 

eller att de gav oss någon möjlighet att påverka vår lärandeprocess.                                                                                                                 

En annan orsak till mitt intresse, byggde på mina egna erfarenheter av att arbeta med 

kunskapskraven för idrott och hälsa i utbildningen. I mitt arbete med att försöka tolka 

kunskapskraven så märkte jag direkt hur svårt detta var att göra själv.                                   

För att jag tillsammans med mina kurskamrater skulle kunna skapa en förståelse för 

kunskapskraven, så förutsatte detta en ständig kommunikation och bollande av ideer.                                                

Om detta är en så väsentlig förutsättning för mig som lärarstudent, då förstår jag verkligen hur 

viktigt arbetet och den ständiga kommunikationen av kunskapsraven är för eleverna.                                                                                       

Bakgrund 

Jag ska här beskriva olika faktorer som ligger till grund för undersökningen och mitt val av 

problemområde.                                                                                                                                

En viktig faktor är det läroplanen säger om lärares arbete med kunskapskraven samt med att 

ge eleverna möjligheten till att äga sitt eget lärande. Detta kommer jag beskriva för att på så 

sätt förtydliga lärarnas undervisningsuppdrag i relation till problemområdet.                                                                                                                              

Andra viktiga faktorer är just betydelserna dessa uppdrag har för att främja elevernas lärande. 

Jag kommer därför att, utifrån litteratur och forskning, redogöra för betydelsen av att eleverna 

får en chans att äga sitt lärande samt förstå kunskapskraven för att främja deras utveckling.            

Men för att ni som läser ska kunna få en bättre inlevelse i dagens nuvarande förhållningssätt 

till kunskap, lärande och bedömning, så ska jag först beskriva den svenska skolans 

betygssystem ur ett historiskt perspektiv fram till idag. 

Betygssystem 

Under det senaste århundradet har det funnits tre olika betygssystem i den svenska skolan. 

Dessa betygssystem har byggt på vår syn på kunskap och därmed vart en utgångspunkt för hur 

lärare ska undervisa för att lära och bedöma sina elever. Men allt eftersom vår syn på kunskap 
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har förändrats så har betygsystemen och lärarnas uppdrag omstrukturerats och utvecklats. 

(Redelius 2010, s 220 ff)                                                                                         

Fram till 1960-talet präglades skolan av det så kallade absoluta betygssystemet, vilket utgick 

från en syn på kunskap som objektiv och mätbar. Kunskap ansågs under denna tid som 

bestämd och säker, vilket ledde till att lärarnas uppdrag kunde jämföras med en faktabok. 

Lärarna hade den säkra kunskapen och denna skulle de förmedla till sina elever. (Redelius 

2010, s 220)                                                                                                                                                                                                                     

Redelius förklarar hur systemet utgick från att alla lärare hade en väldigt jämlik och 

samrådande syn på vad de olika betygen stod för.                                                                                                                                     

Det visade sig dock senare att så inte var fallet. Eftersom alla lärare hade så pass fria 

tolkningsmöjligheter, visade sig systemet vara olikvärdigt. Och allt eftersom antagningar till 

högskolor och jobbsökande krävde högre betyg, så bestämde sig skolan för att det måste ske 

en förändring. (Ibid)   

Denna förändring skedde i samband med att den samhållna skolan introducerades år 1962, där 

skolans betygssystem nu utgjordes av ett grupprelaterat förhållningssätt. Systemet kallades för 

det relativa betygssystemet och dess främsta syfte var att rangordna alla elever på ett 

tillförlitligt och organiserat sätt, för att då försäkra att ett rättvist urval skedde när eleverna 

skulle söka vidare till högskolorna. (Ibid)                                                                            

Synen på kunskap var under denna tid naturvetenskaplig och grundade sig i forskning som 

gjorts kring mått på intelligens. Systemet byggde på teorin att det svenska folkets intelligens 

är normalfördelad och att betyget var ett mått på hur pass intelligent en elev är. (Redelius 

2010, s 221)                                                                                                                                            

Redelius beskriver hur detta relativa betygssystem senare ifrågasattes av faktumet att 

elevernas kunskaper inte bedömdes på vad de verkligen kunde. Istället bedömdes eleverna 

utifrån hur deras kunskaper förhöll sig i jämförelse med de andra eleverna i klassen.                

Detta kunde innebära att en elev som skulle nått ett medel betyg i en klass, inte nödvändigtvis 

skulle ha möjlighet till detta i en annan.  Betyget var helt beroende av hur många 

högpresterande elever som fanns i klassen. Betygssystemet ansågs därför som orättvist och 

resultatbaserat, vilket ledde till att skolan valde att byta system. (Ibid)   

Denna omstrukturering gav oss det målrelaterade betygssystem som vi har idag.                                                   

I dagens betygssystem så har det enligt Redelius skett stora förändringar utifrån flera olika 

perspektiv. En tydlig förändring är det faktum att lärarna inte längre bedömer elevernas 
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kunskaper i relation till varandra, utan bedömningen ska nu ske i förhållande till bestämda 

mål och kriterier. (Ibid) Dessa kriterier ska tydligare kunna beskriva de kunskaper och 

förmågor som gäller för respektive betyg, där tanken bygger på att de ska ge eleverna en 

bättre uppfattning av deras förmågor och lärandeutveckling. (Redelius 2010, s 222)                                                                    

Det har i och med detta även en skett en förändring i vårt sätt att se på kunskap.                 

Redelius förklarar hur vi i dagens skola inte längre ser på kunskap som kvantitativ och 

objektiv, där lärare kan ses fungera som förmedlare. Istället ser vi nu på kunskap som något 

kvalitativt och som konstrueras, där lärarna ska arbeta för att främja elevernas förmågor att 

utvecklas inom alla de olika ämnena. (Redelius 2010, s 221)                                                              

På så sätt har alltså också lärarnas ansvar påverkats. Redelius beskriver hur lärarna nu måste 

arbeta för att förtydliga de centrala mål som redogörs i kursplanen samt även formulera krav 

som ska gälla för den enskilda skolans elever. (Redelius 2010, s 222) 

Övergripande mål 

Denna förändring som skett i vår syn på kunskap, lärarnas uppdrag och deras ansvar ses 

tydligare i läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshem 2011.                                   

I Lgr 11 beskrivs klart skrivna mål som skolan och dess anställda har i uppdrag att uppfylla 

och sträva mot. Lärarnas övergripande mål delas in under olika rubriker, där deras uppdrag att 

klargöra lärandemål och öka elevernas inflytande är ständigt återkommande punkter.                                                                                                                                        

Under rubriken rättigheter och skyldigheter skrivs det hur varje skola ska ha klara mål, 

innehåll och arbetsformer för att elever och vårdnadshavare på så sätt ska kunna påverka och 

ha inflytande på sitt lärande. (Skolverket 2011 ,s 8)                                                                               

I förhållande till elevers ansvar och inflytande, beskrivs det hur varje elev ska ges 

förutsättning att ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, samt att de 

succesivt utöva ett större inflytande över sin utbildning. Det står även skrivet att läraren ska 

utgå från att eleverna kan och vill ta ett eget ansvar för sin egen inlärning och arbete i skolan. 

(Skolverket 2011, s 15)                                                                                                                                               

I relation till läroplanens mål för bedömning och betyg, redogörs återigen skolans skyldighet 

för att eleverna ska ges möjligheten att utveckla ett större ansvar för sina studier.                             

Läroplanen förklarar hur eleverna ska utveckla kunskaper att på egen hand kunna bedöma 

sina resultat, och kunna ställa sina och andras bedömning i relation till de egna 

arbetsprestationerna och förutsättningarna.” (Skolverket 2011, s 18)  
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Betydelsen av att äga sitt eget lärande 

I boken ”Att följa lärande” redogör Dylan Wiliam mer konkret kring effekterna av ett 

självreglerat lärande samt att elever förstår vilket lärande som sker och de mål de ska sträva 

mot.                                                                                                                                                   

Han inleder med en metafor från en Mary Alice White där han citerar hur vi kan jämföra 

elevernas situation genom att föreställa oss själva vakna upp på ett skepp.                          

Detta skepp seglar över ett okänt hav och mot en okänd destination. Vi skulle alla i 

situationen vilja veta var vi är, vart vi är på väg och även hur vi ska göra för att ta oss dit.           

Men vi har inget sjökort, kompass eller andra redskap till vårt förfogande och efter en tid på 

skeppet skulle de vardagliga sysslorna bli de enda viktiga, medans resan och vår destination 

skulle hamna i glömska. (Wiliam 2013, s 67)  

Denna metafor kan ge oss en aning om hur elever, som inte får sin lärandeprocess synliggjord 

eller en chans att kunna påverka sitt egna lärande, kan känna sig.                                                     

Detta kan också ge en aning om vilken betydelse olika strategier kan ha för att främja deras 

utveckling.                                                                                                                                  

Wiliam pekar på flera studier som visar att de mest effektiva och hög presterande eleverna 

äger goda, så kallade, metakognitiva kunskaper och förmågor. Dessa förmågor handlar, precis 

som i metaforen, om att eleverna är medvetna om var de ligger till, att de känner till vad de 

ska göra samt är medvetna om deras egna kognitiva förmågor. (Wiliam 2013, s 161f)           

Lisa Björklund stärker detta i boken ”Pedagogisk bedömning” där hon beskriver forskning 

som visar att elever som lyckas bra i sina studier kan reflektera över sin lärandeprocess, och 

har med andra ord goda metakognitiva förmågor. (Björklund 2007, s 113) 

Wiliam tar även upp andra studier som visat stora ökningar av elevprestationer för de elever 

som fått möjligheten att träna och utveckla dessa förmågor. (Wiliam 2013, s 161f)                                                                                                    

Detta redogör Wiliam för i en studie som gjorts kring självbedömning i ämnet matematik. 

Studien genomfördes på totalt 667 portugisiska lågstadieelever, där ungefär hälften av dessa 

elever fick möjligheten att under 20 veckor jobba med olika självbedömande aktiviteter, som 

stärkte deras metakognition. De andra eleverna fortsatte med sin matematikundervisning som 

vanligt. (Wiliam 2013, s 160)                                                                                                   

Utvärderingen av studien skedde utifrån två standardprov som skedde innan och efter de 20 

veckorna. Resultatet visade att eleverna som fortsatt med sina vanliga arbetsmetoder hade fått 

en poängökning på 7,8, medan eleverna som fått möjligheter till de självbedömande 
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aktiviteternas poäng hade ökat med 15. Metoderna för att låta eleverna påverka och värdera 

sitt eget lärande hade alltså nästan fördubblat deras inlärningstakt. (Wiliam 2013, s 161)                     

Men trots flera studier som visar dessa effekter så beskriver Wiliam hur dagens undervisning 

ofta fortfarande bygger på principen att lärare ska ge kunskaper till sina elever.                     

Detta menar Wiliam är fel. Han förklarar hur vi idag måste utgå ifrån att det är eleverna själva 

som ska skapa lärande och att vi som lärare istället ska hjälpa eleverna att göra detta. (Wiliam 

2013, s 159)                                                                                           

Men hur ska lärare kunna ge eleverna förutsättningar för att utveckla metakognitiva förmågor 

och på så sätt hjälpa dem att ta ansvar och påverka sin egen lärandeprocess?                                                                                                        

Betydelsen av att klargöra kunskapskrav och lärandemål 

I samband med detta så berättar flera författare om betydelsen av att förmedla och klargöra 

lärandemålen och kunskapskraven för sina elever. Med utgångspunkt från det nuvarande 

betygssystemet beskriver Redelius hur den förändrade kunskapssynen förutsätter att lärare tar 

ett ansvar i att förtydliga de centrala mål som redogörs för i kursplanen, samt även formulera 

krav som ska gälla för den enskilda skolans elever. (Redelius 2010, s 222)                                                   

På samma sätt förklarar Björklund att dagens målrelaterade betygssystem kräver att lärarna 

diskutera grunderna för sin bedömning vilket förutsätter att målen och kunskapskraven 

förtydligas, eftersom kunskaperna som bedöms jämförs med just dessa mål. (Björklund 2007, 

s 113f)  

Wiliam förklarar att för att bättre främja elevernas lärande, så är det väsentligt att eleverna vet 

vart de är på väg i sin undervisning samt äger en förmåga att identifiera kvalité. (Wiliam 

2013, s 85, s 165) Detta stärks ytterligare av författaren Anders Jönsson, som skriver att det 

inte är förrän eleverna vet vad som förväntas av dem, som de kan verkligen kan ta ansvar för 

sitt eget lärande. (Jönsson 2013 , s 127)  

Vidare redogör Wiliam för vikten av att förtydliga kunskapskraven för att skapa en likvärdig 

undervisning för alla. Han menar att alla elever inte har samma åsikter kring vad de ska göra 

och av vad som är viktigt att lära sig.                                                                                      

Trots det har ändå lärarna vissa bestämda förväntningar av förmågor som de värdesätter mer 

än andra. Och om dessa förväntningar eller mål inte tydliggörs för alla elever, så innebär detta 

att de elever som värdesätter rätt förmågor får en fördel. (Wiliam 2013, s 68)                       

För hur ska en elev till exempel kunna ha förutsättningarna som krävs för att utveckla sin 
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förmåga att röra sig till takt och rytm, om eleven istället tror att det är förmågan att göra svåra 

och häftiga rörelser som är det viktiga? 

 

Som beskrivits finns det många faktorer som förespråkar hur viktigt det är att eleverna ges 

förutsättningar att förstå kunskapskraven. Men varför är det väsentligt att lärare arbetar med 

att förtydliga kunskapskraven för eleverna?                                                                            

Svaret är enligt Jönsson att elever helt enkelt inte har samma redskap som läraren till att förstå 

de begrepp och värdeord som präglar läroplanernas kunskapskrav.                                                 

Han anknyter till studier som visat hur universitetsstudenter inte kunnat tolka de kriterier som 

de skulle ge sina framtida elever, eftersom de inte förstått vad orden och begreppen innebär i 

relation till ämnet. Jönsson menar att om universitetsstudenter inte kunnat tolka dessa 

ämnesbegrepp, hur ska då elever i grundskolan förväntas göra detta utan hjälp? (Jönsson 

2013, s 47)                                                                                                                                  

Tidigare Forskning 
För att få en bättre insikt i problemområdet så ska jag här redogöra för tidigare forskning 

kring elevers och lärares uppfattningar av det lärande som sker i ämnet idrott och hälsa.              

Jag ska även visa tidigare studier om lärares arbete med att kommunicera kunskapskraven 

samt deras försök att synliggöra det lärande som sker i ämnet. 

Studier kring elevers uppfattning av lärandet i ämnet idrott och hälsa 

I samband med elevers uppfattningar, så har jag först tagit del av två större enkätstudier.            

Den ena är den nationella utvärderingen av den svenska skolan, vilken genomfördes av 

skolverket år 2003. Utvärderingen, som förkortas NU 03, fokuserade på lärare och elever från 

årskurs fem och nio i grundskolan där ett syfte var att genom en stor enkätundersökning 

försöka forma en helhetsbild av måluppfyllelsen i grundskolan.                                                                                                                                   

I utvärderingen av år fem ingick 3 455 elever och 205 lärare. Totalt ingick cirka 10 000 

elever,1900 lärare och 197skolor. (Skolverket 2005, s10 ff)                                                               

Den andra studien presenteras av Karin Redelius i artikeln ”MVG i idrott och hälsa- Vad 

krävs då?”. Studien undersöker vad över 1000 elever i årskurs nio ansåg hade mest betydelse 

för att nå höga betyg i ämnet idrott och hälsa. (Redelius 2008,s 23 ff)  

Nu 03 visade hur de flesta eleverna lyfte betydelsen att ha roligt genom rörelse aktiviteter 

samt att det är viktigt att få lära sig samarbeta. Ett mönster kunde även ses bland elever som 
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tog upp vikten av att få prova på olika sorters aktiviteter samt möjligheten att få springa av 

sig. (Skolverket 2005, s 31)                                                                                                        

Liknande svar kunde även ses i Redelius studie, när eleverna talade om vad som var viktigt 

för att nå höga betyg. Där framställde många elever betydelsen av att delta och ha en positiv 

inställning under aktiviteterna, men även att kunna uppföra sig bra tillsammans med andra.                                                                                                                                                           

I samband med detta så poängterar Redelius, både utifrån sin egen och den nationella 

utvärderingen, att ytterst få nämner något som går att relatera till de mål och kunskapskrav 

som redogörs för i kursplanen i idrott och hälsa. (Redelius 2008, s 23 ff) 

 

Nu 03 visar också att i anknytning till vilket lärande som sker så är tre saker återkommande i 

elevernas bilder av ämnet. Dessa är lärandet av olika idrottsaktiviteter, att de lär sig att man 

mår bra av att röra på sig samt att ta hänsyn. (Skolverket 2005, s 34).                                                                                                                       

Detta kan kopplas till Redelius studie som visar hur eleverna ofta värdesätter olika 

idrottsaktiviteter i form av ett görande. Eleverna talar också om att visa goda idrottsresultat 

och att just kunna många olika idrotter. Undersökningen visar även likheter i det faktum att 

färre elever nämner några former av reflekterande eller teoretiska kunskaper kring t ex 

orientering, hälsa eller att förhindra skador. (Redelius 2008, s 23 ff) 

 

I anknytning till mindre men mer kvalitativa studier kan liknande uppfattningar synligöras. 

Bland annat i en artikel skriven av Håkan Larsson, där han med hjälp av 134 frågeformulär 

och 43 elevintervjuer har undersökt elevernas inställning till ämnet samt deras uppfattning av 

mål och lärande. Undersökningen visar att eleverna i allmänhet anser att ämnet är otroligt 

roligt och ingen av eleverna ifrågasätter dess betydelse och lärande. (Larsson 2004,s 38 ff)                  

Dock visar studien hur elevernas uppfattningar kring ämnets betydelse och lärande ofta är 

ytliga och kan skilja sig från kursplanen och lärare, när eleverna får möjligheten att motivera 

sina svar.                                                                                                                                  

Larsson beskriver hur eleverna motiverar ämnets betydelse genom den simpla chansen att få 

röra sig. Medan de i andra ämnen får sitta still och bara lära sig en massa saker, så menar de 

att idrotten är viktigt för att de då får möjligheten att springa av sig, vilket kroppen behöver. 

(Larsson 2004, s 38 ff)                                                                                        

 

Larsson förklarar även hur eleverna ofta betonar ämnets investeringsvärden. Eleverna 

motiverar ofta ämnet idrott och hälsa genom betydelse av att motionera, vilket Larsson menar 

ger en väldigt ytlig uppfattning som inte legitimerar ämnets undervisning här och nu. (Ibid)                                                                                                 
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I anknytning till elevernas bild av vilken undervisning som sker, så skiljer sig deras 

uppfattning från kursplanen. Larsson beskriver hur elevernas uttalanden kring undervisningen 

utgjordes av olika idrottsaktiviteter och mindre om några former av kunskaps kvalitéer eller 

förmågor. Han menar att eleverna verkar se de olika idrotterna och fysiska aktiviteterna som 

målet med undervisningen, när det egentligen endast är de olika medel som används för att 

eleverna ska kunna uppnå de egentliga målen och kunskapskraven. (Ibid)                                                                                                            

Detta stärks ytterligare när Larsson mer konkret ställer frågor kring vilket lärande som sker. 

Han menar att det tydligt syntes att eleverna inte hade någon klar uppfattning om lärandet.                

I försök att förtydliga sig så mynnade elevernas svar tillslut ut i att känna till olika idrotter och 

dess regler, vilket återigen visar på att det är mer själva utövandet av aktiviteterna som är det 

viktiga och mindre om vad de olika aktiviteterna leder till. (Ibid)  

 

Idrottslärares arbete med att synliggöra lärandet och klargörande av 

kunskapskrav 

I relation till hur idrottslärare arbetar med att klargöra och förmedla kunskapskraven, så 

upplevde jag svårigheter med att hitta undersökningar som direkt berör denna fråga. Istället 

har jag tagit del av flera studier och utvärderingar som kretsar kring just lärarnas 

uppfattningar av ämnet och hur de allmänt arbetar för att praktisera målen med sin 

undervisning.  

I boken ”Mellan nytta och nöje” redogörs för en studie av Britta Thedin Jakobsson där hon 

har intervjuat tio lärare från olika skolor i landet. Studien undersöker deras uppfattning och 

arbete med begreppet hälsa i undervisningen.                                                                                      

Jakobsson beskriver hur läroplanen utgör en grund för vad som ska förmedlas i ämnet idrott 

och hälsa. Men på grund av dess utformning så ställer den också vissa krav på att lärarna 

själva ska tydliggöra målen och kunskapskraven för elevernas kunskapsutveckling. (Thedin 

Jakobsson 2004, s 119) Trots detta visar studien hur lärare ofta allmänt har aktiviteten i fokus, 

där syftet primärt är att eleverna ska ha roligt eller få möjlighet att röra på sig.                

Mindre fokus verkar läggas på det kunskapsmässiga och de färdigheter som lärarna vill 

förmedla med aktiviteterna samt hur eleverna ges möjlighet att förstå vilka kunskaper de ska 

utveckla. (Thedin Jakobsson 2004, 119 ff)                                                                                            

På samma sätt visar studien hur lärarna verkar ha svårt att definiera begreppet hälsa. Deras 

arbete med hälsa i undervisningen utgörs ofta av att endast ge eleverna positiva upplevelser av 
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fysisk aktivitet eller genom att bara ge eleverna möjligheter att motionera. Intervjuerna visar 

mindre på att någon tydlig lärprocess sker, där eleverna kan få ta del av konkreta kunskaps 

mål för hälsa och på så sätt få möjlighet att kunna se ett tydligt lärande. (Thedin Jakobsson 

2004, s199 ff) 

En liknande undersökning har gjorts av Jane Meckbach, där hon intervjuat totalt 16 

idrottslärare kring vilket innehåll och lärprocesser som präglar undervisningen i ämnet.            

Enligt Meckbach visade studien främst hur lärarna verkade ha svårt att svara på frågor 

angående deras arbetssätt och kunde helt enkelt inte finna ord för vad de egentligen gjorde. 

Hon menar att detta kan tolkas som att lärarna överhuvudtaget inte är vana vid att diskutera 

och reflektera över de kunskapskvalitéer och didaktiska mål som de har med undervisningen. 

(Meckbach 2004, s 81 ff)                                                                                                           

Utifrån intervjuerna kunde hon heller inte se någon tydlig undervisningsprocess hos lärarna. 

Variation var istället ett återkommande tema, där moment och aktiviteter inte undervisades 

mer än en till två gånger per år.                                                                                                

Det var enligt Meckbach även svårt att se någon antydan till pedagogisk undervisning i något 

speciellt moment eller i relation till att utveckla någon enskild färdighet. Istället låg fokus på 

betydelsen av att eleverna får röra på sig. (Meckbach 2004, s 81 ff)                                                                                                               

Vidare beskriver Meckbach hur ingen av lärarna spontant talar om elevernas lärande eller 

vilka mål de ska uppnå genom undervisningen. I anknytning till detta ifrågasätts lärarnas 

arbete med att reflektera och diskutera med eleverna. Meckbach menar också att hon inte 

kunde se någon antydan till att lärarna redogör för eleverna när lärandet sker, eller vilka 

kunskapskvalitéer som de eftersträvar. (Meckbach 2004, s 95)    

Den nationella studie som genomfördes 2003 utvärderade även lärarnas uppfattningar och 

arbete inom ämnet idrott och hälsa.                                                                                                        

Studien visade hur lärarna ansåg att det viktigaste med deras undervisning var att eleverna 

skulle få ha roligt genom fysisk aktivitet, att de skulle lära sig sammarbeta samt få en bättre 

fysik.(Skolverket 2005, s 21) 

Undersökningen visade också att Idrott och hälsa inte är ett ämne där diskussioner är ett 

vanligt fenomen. Ämnet hamnade lågt i jämförelsen över elevernas bedömning av om läraren 

och eleverna diskuterar tillsammans i olika ämnen.                                                                                

Utifrån svaren kan det alltså tolkas som att samtal och gemensamma reflektioner kring 

kunskapskraven är ovanliga inom idrott och hälsa. Studien visar att en majoritet av eleverna 

tycker att idrottslärarna är bra på att förklara. Men i jämförelse med andra ämnen så är 
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diskussioner om det eleverna ska lära sig och kunskapsutveckling genom samtal relativt svårt 

att se i ämnet idrott och hälsa. (Skolverket 2005, s 81)                                                                                                                                               

 

En mer aktuell studie har genomförts av skolinspektionen år 2012.                                       

Studien presenteras i en kvalitetsgranskning av ämnet idrott och hälsa för årskurs 4-6, där 

totalt 36 grundskolor ingår. Vid skolbesöken intervjuades både elever, lärare i idrott och hälsa 

samt också skolornas rektorer. Även lektionsobservationer utfördes där fokus låg på 

lektionens lämplighet i hänsyn till elevernas möjligheter att uppnå kunskapskraven för ämnet 

idrott och hälsa.(Skolinspektionen 2012, s 8 f)                                                                                   

Skolinspektionen förklarar hur lärarna i idrott och hälsa har svårt att 

redogöra för på vilket sätt undervisningen är kopplad till ämnets syfte och 

centrala innehåll, samt att lärarna behöver utveckla fler arbetssätt för att omsätta läroplanen 

och kursplanens innehåll i sin undervisning. (Skolinspektionen 2012, s 18)                                              

Kvalitetsgranskningen visade bland annat hur lärare ofta inte erbjöd elever möjligheten att 

påverka och ta eget ansvar för sin egen lärandeprocess.                                                     

Anledningen till detta menar skolinspektionen beror på att lärarna främst koncentrerar sig på 

planering och att skapa motiverande aktiviteter för eleverna, vilket gör att undervisningsmålen 

och synliggörandet av lärandeprocessen hamnar i skymundan. (Ibid)                                                                              

 

Resultatet av kvalitetsgranskningen visade också att eleverna sällan vet vad de förväntas lära 

sig samt vilka kunskapskrav de ska uppnå. Elevintervjuerna visade att i 35 av de 36 skolorna 

saknade de flesta elever kunskaper att relatera undervisningen till de olika kunskapskraven 

samt förmågan att klart redogöra för ämnets syfte. (Skolinspektionen 2012, s 17 f) 

Anledningarna till detta menar skolinspektionen kan dels bero på att lärarna inte är tillräckligt 

bekanta med kursplanens syfte och de kunskapsmål som deras undervisning ska formas kring.                                                                                                                                 

Dock visar granskningen att den största orsaken är att lärarna inte tydliggör eller kopplar de 

aktiviteter, som används i undervisningen, till kursplanens syfte och kunskapskrav.                                                                                            

Lärarna använde alltså för lite tid åt att placera undervisningen i ett sammanhang, vilket leder 

till att lärandeprocessen inte synliggörs för eleverna. (Ibid)                                                                                                   

Detta kunde bland annat ses utifrån de observationer som utfördes, där väldigt lite tid 

användes för att innan lektionen redogöra för undervisningens mål eller syfte. Det var 

dessutom väldigt sällan som lärarna valde att följa upp och försäkrar sig om att deras elever 

visste vilka mål de skulle sträva mot samt vilka kunskaper och förmågor som förväntades av 

dem. Observationerna visade att i 35 av 123 lektioner använde lärarna ingen tid till avslutning 
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med utrymme för eleverna att reflektera och i totalt 101 av dessa, avsattes mindre än fem 

minuter för att avsluta lektionerna. (Skolinspektionen 2012, s 18)  

Teoretiskt perspektiv 

Jag kommer i denna del att redogöra för olika sätt att se på kunskap och lärande, där jag 

kommer hänvisa till två lärandeteorier.                                                                                                                           

Den ena är kognitiv konstruktivism, där lärande ses som en individuell och mental process. 

Den andra är den sociokulturella teorin, där lärandet istället ses som en social utveckling. 

(Jönsson 2013, s 30 f)                                                                                                                      

Dessa teorier utgår jag ifrån när jag analyserar resultatet av mina undersökningar, för att på så 

sätt kunna tolka lärarnas förhållningssätt till lärande och förmedling av kunskapskraven. 

Kognitivistiskt lärandeperspektiv 

Det kognitivistiska lärandeperspektivet bygger mestadels på barnpsykologen Jean Piagets 

teorier om kunskap och utveckling.                                                                                                       

I boken ”Barnets själsliga utveckling” beskriver Piaget hur han ser intelligens som en speciell 

form av så kallat adaptivt beteende. Med detta menar han den förmåga som barnet har att 

organisera och omorganisera sina tankar och handlingar samt anpassa dessa till omgivningen.                                                                                                                                     

Piaget förklarar hur detta adaptiva beteende inleds från att vi är bebisar, då genom 

slumpartade massreflexer, och utvecklas sedan allteftersom vi växer upp till ett beteende av 

logiskt och abstrakt tänkande. (Piaget 2006, s 2)                                                                         

Kunskaper kan i princip inte föras över från en individ till en annan, utan all kunskap och 

utveckling ses istället som en individuell konstruktion. (Jönsson 2013, s 31)                                                                                                                                      

Utvecklingen från de slumpartade reflexerna till det logiska tänkandet sker enligt Piaget 

stegvis och följer bestämda kognitiva stadier. Dessa stadier följer en bestämd ordningsföljd 

hos alla barn och utvecklingen sker allteftersom det individuella barnet mognar. (Piaget 2006, 

s 2 ff) Stadierna bygger på varandra och ett stadium övergår till ett annat, när avgörande 

förändringar sker i den kognitiva strukturen.                                                                                  

Piaget påstår samtidigt att varje barns utveckling är individuell. Detta innebär att mognaden 

kan skilja sig betydligt mellan individer och ålder. (Piaget 2006)                                                      

Enligt Jönsson kan detta synsätt på utveckling tolkas som att all kunskap finns lagrad i våra 

biologiska förutsättningar. Vår förmåga att slutligen nå ett abstrakt och logiskt tänkande, 

förväntas alltså utvecklas vid en genetiskt bestämd tidpunkt i en människas liv. (Jönsson 

2013, s 31 f)                                                                                                                                                        
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I relation till det kognitivistiska perspektivets syn på lärande ser Piaget barns lärande som en 

individuell och mental process. Jönsson förklarar hur Piaget ser barns lärande som en process 

där individen ständigt utforskar sin omgivning samt anpassar sig efter denna. Lärandet är i 

och med detta en personlig förändring i det enskilda barnets tolkning av omvärlden. (Jönsson 

2013, s 30 ff)                                                                                                                                   

I samband med den kognitivistiska synen på intelligens och utveckling, grundar sig dess idéer 

kring lärande också i att lärandet är beroende av barnets enskilda neurologiska mognad. 

Barnets utveckling är därmed oberoende av den kulturella kontext som barnet befinner sig i, 

och lärandet måste ske individuellt och anpassas allteftersom barnet når ett visst stadium i sin 

utveckling. (Ibid)                                                                                                                                              

Jönsson förklarar även hur denna kognitiva relation till lärande påverkar pedagogens 

förhållningsätt till hur hen undervisar sina elever.                                                                  

Han menar att om man som lärare anser att utvecklingen av elevernas tankeförmågor och 

möjlighet att förstå sker individuellt, så innebär detta att man som pedagog bör invänta olika 

mognads stadium för att kunna behandla ett visst område.                                                            

Det innebär också att pedagogen teoretiskt sett ska anpassa sin undervisning till varje enskild 

elev, samt använda arbetssätt där eleven får utforska sin omgivning på egen hand. (Jönsson 

2013, s 32 f) Om man enligt den kognitivistiska lärandeteorin hjälper en elev för mycket, 

kommer den inte att kunna skapa någon egen riktig förståelse. Eleven måste alltså få chansen 

att utforska och skapa förståelse utifrån eget initiativ. (Ibid)    

Sociokulturellt lärandeperspektiv 

Det sociokulturella lärandeperspektivet har formats kring forskaren och psykologen Lev 

Vygotskijs teorier om hur lärandet bör ses som en social process.                                          

Till skillnad från det kognitivistiska perspektivet beskriver Jönsson hur Vygotskij inte ser på 

kunskap som en individuell konstruktion, där kunskap kan tolkas som den enskilda elevens 

bild av omvärlden. Kunskap ses istället helt och hållet som en social konstruktion, där ett 

lärande sker i ett socialt sammanhang. Utforskandet och bilden av vår omgivning sker alltså 

alltid genom andra människor. (Jönsson 2013, s 30 ff)                                                                                       

Vygotskij och den sociokulturella teorin menar att ingen person har fått all sin kunskap på 

egen hand, utan alla har genom erfarenhet av kommunikation och interaktion med t ex sina 

föräldrar, lärare eller kompisar fått den kunskap de äger. (Phillip och Soltis 2009, s 52)                             

De beskriver också hur vi föds in i en kulturell kontext där vi i vår uppväxt ständigt deltar i 
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olika sociala sammanhang som i t ex hemmet, skolan, fritiden, föreningsidrotten. Det är alltså 

i dessa olika sociala verksamheter som lärandet sker, genom att individen deltar och skapar 

mening i sin omgivning. (Jönsson 2013, s 31)                                                                      

Vygotskij förklarar även hur vi i dessa sammanhang utvecklar olika sociala redskap och 

verktyg, som vi använder för att lättare förstå och kunna handla i omvärlden. (Phillip och 

Soltis 2009, s) Enligt Jönsson är det i anknytning till användningen av dessa sociala redskap 

och verktyg som vi i det sociokulturella perspektivet kan utveckla en elevs intelligens.                          

Till skillnad från det kognitivistiska lärandeperspektivet ses inte utvecklingen av en individs 

intelligens och tankeförmåga som någon genetisk fråga om mognad.                                     

Istället utgörs en individs intelligens av förmågan att ta till sig de olika strategier, verktyg och 

redskap som kan användas för att förstå sin omgivning och handla i olika situationer. Jönsson 

relaterar detta till begreppet metakognition, vilket kan förklaras som en individs förmåga att 

tänka om sitt tänkande. (Jönsson 2013, s 34)                                                                                                                                  

Dessa skillnader i de båda teoriernas synsätt på utveckling och lärande leder, enligt Jönsson, 

också till att det sociokulturella perspektivet har ett annat förhållningssätt till undervisning. 

Om man som lärare utgår från att alla elever kan lära sig, genom social interaktion med andra, 

innebär detta att läraren fungerar som ett stöd och genom interaktion hjälper sina elever att nå 

nästa steg i utvecklingen.                                                                                                        

Detta betyder också att man som lärare i princip bör försöka lära sina elever olika svåra saker, 

som t ex kursplanens värdeord och begrepp, så tidigt som möjligt. (Jönsson 2013, s 33)                                                                                                     

Dessa principer för undervisning stärks av Phillip och Soltis när de redogör för Vygotskijs 

teori om den så kallade proximala utvecklingszonen. Den går enkelt förklarat ut på att alla 

barn har en potentiell utvecklingszon som de kan utvecklas inom. Dock menar Vygotskij att 

barnen inte kan nå sin fulla potential i denna utvecklingszon utan hjälp utifrån.                   

Men genom kommunikativt och interaktivt stöd från läraren eller en mer erfaren klasskamrat, 

så kan de utföra saker som de tidigare inte kunde lära sig på egen hand. (Phillips, Soltis 2009, 

s 57 ff) 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur idrottslärare arbetar med att synliggöra lärandet 

och kunskapskraven i ämnet idrott och hälsa.                                                                     

Studien syftar även till att undersöka om elevernas uppfattningar av lärandet överensstämmer 

med det som deras lärare avser att lära ut.  

Frågeställningar 

Hur arbetar lärarna med att kommunicera kunskapskraven i ämnet idrott och hälsa? 

Hur överensstämmer idrottslärarna och deras elevers uppfattningar kring vilket lärande som 

sker i ämnet? 

Metod 

Val av metod 

Inför mitt val av metod ville jag inte bara ytligt besvara mina frågeställningar. Jag ville istället 

verkligen kunna jämföra, förstå och försöka tolka orsaker till hur lärarnas arbete och 

uppfattning av lärandet förhåller sig till elevernas.                                                                                          

Med detta som utgångspunkt bestämde jag mig för att genomföra en kvalitativ undersökning 

för att uppnå studiens syfte. I boken ”Närhet och distans” beskriver Pål Repstad att kvalitativa 

metoder ofta genomförs i studier som fokuserar på specifika miljöer, där syftet är att ge 

beskrivningar av processer eller att försöka se likheter och särdrag i den specifika miljön. 

(Repstad 2007, s 23) Han förklarar även hur kvalitativa metoder ofta används när forskaren 

vill förstå och kunna tolka orsaker i relation till sina frågeställningar. (Repstad 2007 s 22)                          

Detta stärker författaren Jan Trost i boken ”Kvalitativa intervjuer” där han menar att om 

frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt, så skall man göra en kvantitativ 

studie. Om frågeställningen däremot syftar till att förstå eller att hitta mönster så bör forskaren 

utföra en kvalitativ studie. (Trost 2005, s. 14)                                 

Intervjuer 

I mitt val av metod bestämde jag mig för att utföra intervjuer med både lärare och elever.                         

Detta gjorde jag dels för att få större möjligheter att ta del av och förstå alla de tankar och 

åsikter som lärarna och eleverna kunde ha.                                                                                   

Dessa möjligheter med intervjumetoden stärks av Repstad. Han beskiver att om man 

verkligen vill sätta sig in i aktörernas perspektiv och förstå innebörden av deras resonemang, 
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så måste man prata med folk. (Repstad 2007, s 84)                                                                                           

Detta stärks även av Bill Gillham i boken ”Forskningsintervjun”, där han skriver hur 

intervjuer ger möjligheten till både öppnare frågor samt chansen till att ställa följdfrågor till 

aktören. Han menar att detta faktum ger forskaren mer innehållsrika svar samt möjligheten att 

verkligen förstå olika tankar och resonemang. (Gillham 2008, s 19 ff) 

 

Ett annat motiv är att kvalitativa intervjuer ger den frågande chansen att reda ut eventuella 

missförstånd. (Trost 2005, s 85 f)                                                                                                            

Jag upplever att det kan uppstå en del svårigheter när lärare och framförallt yngre elever ska 

resonera kring kunskapskraven, eftersom de innehåller många svåra och tolkningsbara 

begrepp och värdeord.                                                                                                            

Men genom att då kunna ge dem och mig själv möjligheten att förklara och diskutera dessa 

svårigheter, så kan jag få ett mer kvalitativt och djupgående resultat trots komplexiteten av 

ämnet som undersöks. 

Gruppintervju 

För att undersöka elevernas uppfattningar av lärandet och kunskapskraven, samt deras lärares 

arbete med att förmedla dem, valde jag att göra gruppintervjuer.                                                                     

Detta gjorde jag främst på grund av att kunna få ta del av flera elevers tankar, men också på 

grund av de problem som jag tror kan uppstå om en elev skulle försöka uttrycka sig kring 

kunskapskraven på egen hand.                                                                                                           

Utifrån mina egna erfarenheter upplever jag att det kan vara svårt att själv formulera sig kring 

olika svåra begrepp och värdeord om man ej fått möjlighet att förbereda sig. Men genom att 

kunna samtala med andra så kommer ofta nya tankar och begrepp till ytan, som annars kanske 

inte skulle nått fram.                                                                                                                               

Detta kan kopplas till det Repstad beskriver om hur gruppintervjuer kan ge fylligare 

information, eftersom deltagarna ofta kan komplettera varandra och då stödja varandra i att 

uttrycka sig. (Repstad 2007, s 109)                                                                                      

Dessa fördelar pekar ävenTrost på när han förklarar hur interaktion i grupp kan ge den 

enskilde individen större förståelse för sina egna tankar och åsikter. (Trost 2005, s 25)                                             

Repstad skriver också att gruppintervjuer kan vara en fördel när frågeställningen berör hur en 

gemensam verksamhet utvecklas. (Repstad 2007, s 110)                                                        

Eftersom jag inte bara är intresserad av att se hur läraren synliggör lärandet för en enskild 
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elev, utan genom hela verksamheten, tror jag att en interaktion mellan fler elever kan ge ett 

mer givande resultat. 

 

Urval 

I urvalet av deltagare ville jag få fram en bred och representativ bild, av idrottslärares arbete 

och uppfattning med kunskapskraven, samt även från deras respektive elevers syn på kraven 

och deras lärares arbete.                       

Enligt Trost är det i kvalitativa studier vanligtvis ointressant med ett representativt urval i en 

statistisk mening. Dock menar han att det samtidigt finns fördelar med att det finns en 

variation mellan deltagarna, för att på så sätt inte riskera att få ett för smalt och möjligen 

missvisande resultat. (Trost 2005, s 117)                                                                                                             

Metoden bygger enkelt beskrivet på att man i valet av deltagare utgår ifrån några variabler 

som skiljer deltagarna åt och som är teoretiskt relevanta till ämnesområdet. (Trost 2005, s 

118)                                                                                                                                                   

Utifrån detta bestämde jag mig för att förhålla mig till tre typer av variabler, i mitt urval av 

lärare. Den första var platsen för yrkesverksamheten, där jag utgick ifrån att de fyra lärarna 

alla var verksamma på olika skolor.                                                                                                                 

Den andra variabeln var yrkeserfarenhet, vilket ledde till att en av intervjudeltagarna hade 

arbetat som idrottslärare i fyra år, en i 7 år och två i över 20 år.                                                       

Den tredje variabeln var kön, vilket ledde till att hälften av deltagarna var män och hälften 

kvinnor. Urvalet består alltså av två män och två kvinnor, totalt fyra lärare. 

I urvalet av elever valde jag att utföra totalt fyra gruppintervjuer, med en elevgrupp från 

respektive lärare. Samtliga grupper bestod av fyra elever där alla gick i årskurs 6. 

Anledningen till att jag valde just fyra elever bygger på det Victoria Wibeck beskriver i boken 

”Fokusgrupper”, där hon menar att en grupp ej bör överskrida fyra individer om alla ska 

kunna bli involverade och behålla uppmärksamheten i samtalet.(Wibeck 2000, s 49)                                                                                                 

För att få en varierad och någorlunda representativ bild från eleverna, så utgick jag även här 

ifrån könsvariabeln. Samtliga grupper bestod därför av hälften flickor och hälften pojkar.                            

Att alla elevdeltagare skulle gå i årskurs 6, bygger på mitt vidare syfte att försöka tolka hur 

lärarens arbetssätt kan påverka elevernas syn på lärandet och kunskapskraven.                       

Jag upplevde att en tolkning av denna påverkan skulle vara mer tillförlitlig om samtliga 

deltagare hade liknande förutsättningar för undervisningen och därmed också samma tillgång 



 

 

21 

 

till kunskapskraven. Den intervjuade elevgruppen består alltså av 8 flickor och 8 pojkar, totalt 

16 elever. 

 

Genomförande 

Jag inledde genomförandet av undersökningen med att först skicka ut ett mail till olika skolor 

och deras idrottslärare, där jag beskrev lite om mig själv och syftet med min studie.                          

I samband med detta bad jag även idrottslärarna på skolan att ge en kort presentation av dem 

själva och deras erfarenhet av yrket.                                                                                           

Efter att ha fått respons från ett flertal lärare gjorde jag mitt urval utifrån de variabler som jag 

tidigare nämnt.                                                                                                                                  

Jag bad därefter de deltagande lärarna att informera sina respektive elever om min studie, där 

de fick ta del av övergripande syfte, olika etiska aspekter samt hur undersökningen genom 

gruppintervjuer kommer att gå tillväga.                                                                                          

När lärarna hade informerat eleverna fick de slutligen fråga vilka som kunde tänkas delta och 

till sist utse två pojkar och två flickor från klassen. Efter ytterligare mailkonversationer så 

fastställdes tider och datum för både elev och lärarintervjuer. 

I förberedelse inför undersökningen utformade jag intervjumallar för både lärare och elever.   

I dessa mallar formulerade jag relevanta frågor, vilka jag tänkte utgå ifrån i genomförandet av 

intervjuerna.                                                                                                                                                                                                                                                       

För att försäkra mig om att dessa frågor verkligen behandlade det syfte och de frågeställningar 

vilka jag utgick ifrån, så genomförde jag även två provintervjuer vilket dels skedde med en 

utomstående idrottslärare från en tidigare arbetsplats.                                                           

Efter att ha gjort provintervjun bad jag läraren ge mig feedback på mina frågor och även på 

metodiken i mitt utförande. Efter anteckningar och reflektion kunde jag justera och förbättra 

underlaget för intervjuerna.                                                                                                                             

Jag fick även möjlighet att genomföra en provinterju med fyra av lärarens elever.               

Eleverna kunde inte ge mig någon direkt användbar feedback. Men provintervjun gav mig 

chansen att se över mina frågor och erfarenhet av att göra en gruppintervju. 

När alla förberedelserna var klara begav jag mig slutligen ut till skolorna.                     

Samtliga lärar- och elevintervjuer inleddes på samma sätt, där jag började med att hälsa, 

presentera mig samt återigen redogöra för studiens övergripande syfte.                                 



 

 

22 

 

Jag efterfrågade samtycke till att vårt samtal fick spelas in, samt försäkrade samtliga deltagare 

om att de själva och deras svar är helt anonyma för både lärare och allmänheten. Slutligen 

satte jag på inspelningen och inledde mina intervjuer.  

De totalt åtta intervjuerna skedde på respektive arbetsplats, där alla skolor gav möjligheten att 

genomföra de olika intervjuerna antingen i ett mindre klassrum, bibliotek eller lärarnas egna 

kontor där vi kunde undvika störningsmoment.                                  

Gruppintervjuerna genomfördes alla under skoltid och under liknande former.                                 

I anknytning till klassrumsundervisningen lånade jag de fyra eleverna och gick till mindre 

rum avskilt från andra. Samtliga gruppintervjuer varade i ungefär 15 minuter, där vi alla satt 

runt ett bord.                                                                                                                                                       

I gruppintervjuerna försökte jag överlåta talandet åt eleverna. Förutom att reda ut eventuella 

missförstånd och ge förklaringar, försökte jag själv tala mindre och istället ställa öppna frågor 

som kunde leda till diskussioner mellan eleverna. Med tanke på att några av eleverna kunde 

vara väldigt pratglada så fick jag även fördela ordet och hålla diskussionen fokuserad på 

ämnet.                                                                                                                       

Lärarintervjuerna varade i cirka 20 minuter och skedde också under liknande förhållanden, 

efter avslutad arbetsdag. Även här försökte jag ställa öppna frågor från min intervjumall, med 

följdfrågor som verkligen skulle ge förståelse för deras tolkning och användande av 

kunskapskraven.          

Validitet/ Reliabilitet  

I genomförandet av min undersökning har mycket av mitt handlande utgått från att försöka 

stärka validiteten och reliabiliteten.                                                                                  

Repstad förklarar hur reliabiliteten dels handlar om hur pass pålitlig informationen är samt hur 

väl mätinstrumentet fungerar. Validiteten av en undersökning beskriver han ofta kan begripas 

som dess giltighet. Det handlar alltså om huruvida jag verkligen har lyckats mäta det jag har 

haft som syfte med att mäta. (Repstad 2007, s 51 f)                                                                                                                                                           

I relation till detta vidtog jag flera åtgärder redan i förberedelserna av min undersökning. 

Detta skedde i mitt urval av lärare, där jag ökade validiteten av mina lärarintervjuer genom att 

utgå från de olika variabler jag tidigare beskrivit.                                                                            

För genom att t ex ha som krav att lärarna var utbildade samt med olika yrkeserfarenhet inom 

ämnet, så minskade risken att få ett för smalt eller kanske opålitligt resultat.                                                                                      
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I mina förberedelser ökade jag även validiteten genom att först formulera intervjumallar, som 

jag hade förmånen att få reviderade av en mer erfaren handledare.                                                 

Detta förklarar Gillham är ett viktigt första steg inför en forskningsintervju, eftersom det kan 

ge den som intervjuar råd och försäkran om att frågeformuleringarna verkligen behandlar 

studiens syfte. (Gillham 2008, s 39 f)                                                                                               

Gillham beskriver också att hur mycket man än förbereder frågorna, så kan inget mäta sig 

med ett konkret intervjuförsök. Därför stärktes validiteten av mina frågor ytterligare, genom 

utförandet av provintervjuerna.                                                                           

Provintervjuerna gav mig dels chansen att åter se över mina frågors relevans till studiens syfte 

och även möjligheten att sortera bort frågor som blev överflödiga. (Gillham 2008, s 44 f)                                                                                                          

Men jag anser att provintervjuerna också stärkte reliabiliteten av min senare undersökning, 

genom att jag fick möjligheten att träna mer på intervjumetodens struktur och mitt eget 

förhållningssätt. Då tänker jag framförallt på gruppintervjuerna.                                                  

Innan utförandet var jag osäker på hur jag själv och eleverna skulle agera i situationen.          

Men genom att få ett tillfälle att pröva på hur det var att sitta och föra en intervju med en 

grupp så kände jag genast hur jag blev mer bekväm, vilket i sin tur ledde till att de senare 

gruppintervjuerna fungerade bättre. 

En annan faktor som stärkte både validiteten och reliabiliteten av min undersökning var det 

faktum att jag själv genomförde samtliga intervjuer samt bearbetade resultatet på egen hand. 

Trost beskriver nämligen att analysen och bearbetningen av resultatet börjar i själva 

genomförandet av intervjun, eftersom jag redan där får ta del av de tonfall, gester och andra 

intryck som utgör en stor del av materialet.                                                                                        

Han menar också att de följdfrågor som ställs är beroende av dessa intryck samt att den som 

intervjuar har ett visst tankesätt. Detta leder alltså till att validiteten och reliabiliteten ökar, om 

samtliga intervjuer sker av en och samma person. (Trost 2005, s 57f)                                                                                                             

Men eftersom våra mänskliga hjärnor har sina begränsningar, så är det samtidigt omöjligt att 

endast förlita sig på dessa intryck och mitt minne av samtalen.                                            

Därför valde jag att spela in alla mina intervjuer för att på så sätt kunna återskapa allt som 

sades. Detta ökar enligt Repstad reliabiliteten av min undersökning eftersom jag då inte 

riskerar att missa någon betydelsefullt information. (Repstad 2007, s 93 f)                                                                                                                                        

Trost förklarar också hur det kan finnas både för och nackdelar med att använda inspelning 

under intervjun.                                                                                                                                      

En fördel är bland annat att den som intervjuar under genomförandet bättre kan koncentrera 
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sig på själva intervjun, där hen kan ta in alla intryck och lättare komma med följdfrågor, 

istället för att behöva sitta och anteckna vilket då kan hämma samtalets flyt.                        

Inspelandets nackdel kan dock vara att själva idén om att den intervjuades röst hamnar på 

band kan påverka svaren och därmed pålitligheten av materialet. (Trost 2005)                        

Men eftersom jag innan samtliga intervjuer påminde alla om att de var helt anonyma och att 

inspelningarna endast skulle behandlas av mig, så tror jag inte att materialets reliabilitet 

påverkades i någon större grad av detta. 

Till sist stärktes validiteten och reliabiliteten i genomförandet av att alla lärar- och 

gruppintervjuer skedde under liknande förhållanden. För på så sätt kunde inte några 

utomstående faktorer som t ex eventuella störningsmoment eller tiden på dygnet, påverka 

resultatet. (Repstad 2007, s 95)                                                                                                   

Det faktum att jag använde samma frågeformulär med så öppna frågor som möjligt, minskar 

enligt Repstad också risken för min egen påverkan av deras svar. (Resptad 2007) 

Etiska aspekter 

Inför planeringen och genomförandet av mina intervjuer så har jag utgått från flera etiska 

principer, vilka är väsentliga att förhålla sig till när man arbetar med en forskningsstudie. Här 

har jag framförallt sett till vetenskapsrådet redogörelser för det så kallade 

individsskyddkravet, vilket konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav. Dessa huvudkrav visar 

olika regler och riktlinjer för forskare, så att de på så sätt kan skapa goda förhållanden till sina 

undersökningsdeltagare. (Vetenskapsrådet 2002) 

Ett av huvudkraven är Informationskravet. Detta behandlar forskarens krav att informera 

deltagarna i undersökningen om vilka villkor som gäller för deras deltagande. Informationen 

ska behandla alla de perspektiv av undersökningen som kan tänkas påverka deras beslut att 

delta. Informationen ska dessutom upplysa samtliga om att deras deltagande är frivilligt och 

att de alltid har en rätt att avbryta sitt deltagande. (Vetenskapsrådet 2002)                                                                                                                                            

Dessa regler och riktlinjer har jag dels förhållit mig till i min inledande kontakt med de olika 

lärarna. I mina mail beskrev jag tydligt studiens syfte, deras relation till studien som deltagare, 

konkret kring genomförandet samt upplysningar om att deras deltagande var helt frivilligt och 

självklart kunde avbrytas när de ville.                                                                                                

Ett liknande dokument formerade jag även till eleverna, vilket skickades till lärarna så att de 

kunde läsa upp för klassen.                                                                                                           
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För att verkligen försäkra mig om att informationen gått fram, så redogjorde jag för allt detta 

igen i inledningen av varje intervju. 

Samtyckeskravet är ett andra huvudkrav som berör deltagarnas rätt att själva bestämma över 

sin medverkan. Kravet kan även beröra ett samtycke från deltagares målsman om 

undersökningen behandlar ett etiskt känsligt ämne med deltagare under 15 år. 

(Vetenskapsrådet 2002)                                                                                                           

Konfidentialitetskravets regler innebär att alla personer ska vara helt anonyma samt att 

personuppgifter och t ex inspelningsmaterial ska förvaras på ett sätt så att obehöriga ej kan ta 

del av dem. (Vetenskapsrådet 2002)                                                                                          

Dessa regler förhåller jag mig till genom att inga namn på varken deltagare eller skolor nämns 

i min studie, vilket gör att de blir helt anonyma för utomstående läsare.                                          

Jag tog dessutom inte del av några personnummer eller liknande som skulle kunna avslöja 

någons identitet. Inspelningsmaterialet behandlades bara av mig, bevarades endast på min 

egen mobil och raderades direkt efter att transkriberingen var genomförd. Allt detta 

redogjordes också för deltagarna i mail och i inledningen av alla intervjuer. 

Det sista kravet är Nyttjandekravet och behandlar de regler som beskriver hur all insamlad 

data, och uppgifter från deltagarna endast får användas för forskningsändamål och alltså inte 

utlånas till kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. (Vetenskapsrådet 2002) 

Detta etiska huvudkrav förhåller jag mig också till dels genom att inga former av 

personuppgifter används samt att allt insamlat material från intervjuerna endast kommer att 

användas i mitt examensarbete. 
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Resultat 

Jag ska här redogöra för resultatet av mina intervjuer med både lärare och deras respektive 

elevgrupper. Resultatet kommer att presenteras utifrån olika teman som är anknutna till det 

syfte och de frågeställningar som jag haft som utgångspunkt för min studie.                               

För att resultatet ska bli så tydligt som möjligt så kommer jag att sammanfatta lärarnas och 

elevernas svar i en löpande text. Jag hänvisar även till direkta citat, för att ge läsaren en 

möjlighet att själva tolka deras uttalanden.                                                             

För att kunna utskilja resultatet från de olika lärarna och deras elever, så har jag tilldelat 

lärarna varsin bokstav. Jag kommer att hänvisa till intervjudeltagarna som lärare A, Lärare B, 

Lärare C och Lärare D, där även deras elevgrupper kommer att representeras av samma 

bokstav som deras lärare. 

Kommunicering av kunskapskraven 

I det första avsnittet kommer jag visa resultatet av lärarnas arbete med att synliggöra lärandet 

samt kommunicera och klargöra kunskapskraven för sina elever.                                                    

Betydelsen 

Lärare 

Samtliga lärare ansåg att det var viktigt att ge sina elever möjligheten att få ta del av 

kunskapskraven i idrott och hälsa.                                                                                                           

Lärare A motiverade tydligt betydelsen av att eleverna verkligen förstår vilka kunskaper de 

ska skaffa sig och vilka mål de ska uppnå samt betygsättas från. Han menade att om de inte 

får förståelse för vad de ska lära sig och vilka förmågor de ska visa, så kan det inte ske någon 

undervisning.                                                                                                                         

Lärare A:Om eleverna inte vet vad de ska lära sig så är ju idrottsimmarna istället en 

lekstuga,...de blir som någon typ av kontrollerade raster för eleverna.                                          

Lärarna B/C var mer otydliga i sina svar. De motiverade betydelsen, av att förmedla 

kunskapskraven, mer utifrån att deras elever fick förståelse för ämnets övergripande syfte 

samt betydelsen av att vara fysiskt aktiv.                                                                               

Lärare D relaterade till betygsättning. Hon förklarade att det var viktigt att eleverna verkligen 

visste vilka kvalitéer hon tittar på när hon bedömer dem. 
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Tillgång till kunskapskraven 

Lärare 

I Anknytning till elevernas tillgång till kurplanens syfte och kunskapskrav använde sig 

samtliga skolor av någon form av digitalplattform.                                                                                                  

Tre av skolorna använde plattformen Unikum, där lärarnas omdömen av eleverna också sker. 

Alla elever har i Unikum tillgång till sin egen sida där de och deras föräldrar kan gå in och 

titta hur de ligger till, i relation till de olika kunskapskraven i ämnet idrott och hälsa.                                                                                                                      

Lärare A beskrev hur denna digitala plattform var ett väldigt användbart verktyg för att också 

synliggöra vilket lärande som sker i undervisningen för föräldrarna.                                       

Han förklarade dock samtidigt att tillgången till syftet och kunskapskraven är väldigt 

övergripande och att det inte direkt kan ge elever eller föräldrarna någon vidare förståelse. 

Plattformen är istället en möjlighet att visa hur de arbetar mot målen i ämnet.                                                                

Lärarna B/C använde också Unikum, men antydde båda att de inte riktigt var bekväma med 

plattformen än. De svarade kort kring hur tillgången till kursplanen fanns där och att den 

hjälpte till att minska pappersarbetet, eftersom omdömena kunde ske digitalt.                  

Lärare D beskrev hur hon inledde varje termin med att ge eleverna kunskapskraven för idrott 

och hälsa i skriftlig form. Hon sa även att hon gjorde en skriftlig lpp till vissa moment, där 

eleverna också kunde se kunskapskravet och vilka aktiviteter som de skulle jobba med för att 

uppnå det. 

Elevgrupperna 

Angående elevernas uppfattning av deras tillgång till kunskapskraven, så nämnde tre av 

elevgrupperna den digitala plattformen Unikum. De förklarade att de där kunde se alla 

kunskapskrav samt hur de låg till i varje moment, i form av en matris. Det var denna matris 

som de också gick igenom när de hade utvecklingssamtal med klassläraren.                                                                                 

Elevgrupp D beskrev hur de i början av varje termin fick kunskapskraven på ett papper, vilket 

de gick igenom med läraren.                                                                                                                    

Det var egentligen endast svaren från elevgrupp A som gav bilden av en ständig och 

genomgående tillgång till kunskapskraven i samband med deras undervisning. 
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Kunskapskraven i undervisningen 

Lärare 

Tydliga skillnader kunde ses i lärarnas arbete med att försöka kommunicera och klargöra 

syftet och kunskapskraven.                                                                                                           

Varken lärare B eller C gav några tydliga svar kring hur de arbetade med att förtydliga 

kunskapskraven på något sätt. Lärare B menade att kunskapskraven alltid fanns tillgängliga 

för eleverna i kursplanen, men att han som lärare inte lägger ner någon större tid till att prata 

om dessa i undervisningen.                                                                                                                       

Lärare B:  

Med de yngre eleverna så tycker jag att det rent utsagt är onödigt att stå och mässa om 

svåra kunskapskrav hit och dit, utan då anser jag att de är viktigare att de får upp 

ögonen för olika idrotter och att de får finna glädje i att röra på sig. När de sen kommer 

upp i årskurs 6 och ska få betyg så kan man däremot förklara vad som ligger till grund 

för betygsättningen. 

Lärare B beskrev också att han inte spenderar för mycket tid åt att själv stå och prata för 

eleverna under lektionerna. Han förklarade att han istället utnyttjade den tid de hade åt 

aktivitet.                                                                                                                           

Lärare C beskrev liknande hur hon inte la ner så mycket tid till att försöka förtydliga 

kunskapskraven för sina elever. Det enda kunskapskrav som hon poängterade var 

simmomentet, eftersom det där tydligt står hur eleverna ska lära sig simma 200 meter varav 

50 på rygg.                                                          

Lärare D berättade hur hon främst arbetade med att förklara ämnets syfte och mål i början av 

varje terminen. Hon beskrev att hon alltid brukar använda den första lektionen av läsåret som 

en inledning, där hon tar upp ämnets syfte och alla de moment som eleverna ska lära sig under 

terminens gång. Hon förklarade dock att hon skulle vilja jobba mer med att försöka tydliggöra 

lärandet för sina elever genom undervisningen.  

Kommuniceringen av kunskapskraven var enligt lärare D viktig när barnen kommer upp i 

mellanstadiet.                                                                                                                                       

Lärare D:  

När barnen kommer upp i fyran, kanske trean beroende på klass, så tycker jag att man 

kan föra samtal om kunskapskraven. Innan dess så tror jag inte riktigt barnen kan förstå 

vad jag talar om. 
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När jag frågade huruvida hon arbetade något med att förmedla syftet och kunskapskraven i 

undervisningen, så beskrev hon hur hennes arbetssituation förhindrar detta.                              

Hon förklarade hur hennes nuvarande schema, där lektionerna ofta gör stora hopp mellan 

åldrarna, och med tidsbegränsade undervisningsmöjligheter gör detta väldigt svårt.            

Lärare D svarade att hon istället jobbar mer med att tala om kunskapskraven i relation till 

tydliga bedömningsmoment.                                                                                                       

Lärare D: 

Vid bedömningsmoment i dans, simning och orientering så försöker jag alltid innan 

förklara vad det är jag kommer att titta på. -Jag brukar också försöka ge exempel genom 

att själv visa vad som skulle tänkas representera ett visst betyg. 

Utifrån intervjuerna så verkade Lärare A vara den som arbetade mest med att kommunicera 

och förtydliga kunskapskraven för sina elever.                                                                               

Han beskrev hur han innan varje nytt moment tog upp de motsvarande kunskapskraven och 

försökte diskutera dessa med sina elever, där han själv fungerade som stöd.                                                                                     

Lärare A: 

Jag anser att det är viktigt att man inte bara står och läser upp kraven och syftet för 

barnen, utan att man diskuterar och frågar vad de tror att de kan innebära. -Då tror jag 

eleverna får en bättre förståelse för dem och jag som lärare kan också försäkra mig om 

att de vet vad de ska kunna och lära sig. 

Han menade också att det är viktigt att dela upp kunskapskraven i mindre delar, framförallt i 

rörelsemomentet, där man kan försöka uppmana eleverna att ge konkreta exempel.                                                                                                                             

Lärare A hade heller ingen åldersgräns i sitt arbete med att förtydliga kunskapskraven.        

Han svarade:  

Jag anser att man i princip kan börja tala om kunskapskraven redan i förskolan. 

Självklart kan man inte tala som med eleverna i mellanstadiet, men det går att föra 

ytliga och väldigt enkla diskussioner. 

Lärare A förklarade hur han innan varje lektion berättar vad de ska göra och försöker i 

samband med detta alltid förklara varför samt vilka mål som de ska sträva mot. Han beskrev 

också hur han ofta avslutade sina lektioner med en reflektion, där han försöker få eleverna att 

koppla tillbaka till inledningen.                                                                                                                                      
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Till sist så beskrev han även hur han gjorde för att hans elever skulle kunna identifiera kvalité. 

Här svarade han liknande Lärare D att han antingen själv, eller ofta med hjälp av en elev, 

visade exempel på vad som kunde tänkas representera ett betyg. För att t ex visa kvalite i 

rörelse till takt och rytm så berättade han hur han ofta själv visade exempel på när man var ur 

takt. Därefter tog han fram en elev, som han visste var duktig, och lät hen visa de andra 

eleverna hur det ser ut när man istället rör sig till takten och rytmen i musiken.  

 

Elevgrupperna 

I elevgrupp A upplevde alla eleverna att de alltid fick veta vad de skulle lära sig och varför. 

De förklarade hur läraren ofta innan aktiviteter samtalade om varför de skulle göra vissa 

övningar, samt att de själva fick försöka ge förslag på vad som är bra att tänka på. 

Elevgruppen gav också ett tydligt exempel i samband med en orienteringslektion från veckan 

innan.                                                                                                                                     

Elevgrupp A:  

Vi pratade först med läraren om varför det är bra att kunna orientera och använda 

kompass, när man kommer vilse och så. Sen fick också ”Oscar” som går på orientering 

berätta om vad som är bra att tänka på när man skulle använda karta och kompassen i 

skogen. 

Eleverna svar visade också på hur läraren arbetade med att förtydliga kunskapskraven, dels i 

försök att visa på skillnader där han tog upp begrepp som relativt väl och till viss del.          

Detta verkade ske i anknytning till bedömning, där läraren innan ett ”prov” visade vad som 

kan tänkas vara ett C eller vad man bör göra för att nå ett A. 

De andra elevgrupperna hade dock betydligt svårare att se någon konkret anknytning till 

kunskapskraven i lärarens undervisning. Många berättade hur deras lärare ofta beskrev vilka 

aktiviteter de skulle göra innan lektionen, men kunde inte nämna att det skedde någon vidare 

koppling till kunskapskraven.                                                                                             

Varken elevgrupp B eller C visade någon antydan till att deras lärare arbetade med att 

förtydliga kunskapskraven på något sätt, utan hänvisade enbart till den matris som de har 

tillgång till i Unikum.                                                                                   

En elev från grupp D beskrev däremot hur hon ofta frågade läraren om de var något hon 

undrade över i förhållande till kunskapskraven, och menade att hon ofta fick ett bra svar som 

hjälpte henne att bättre förstå. Detta höll även de andra eleverna i gruppen med om.                                                      
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Uppfattningar av lärandet i ämnet Idrott och hälsa 

Jag ska i detta avsnitt redogöra för resultatet av elevgrupperna och deras respektive lärares 

uppfattningar av lärande som sker i ämnet idrott och hälsa.                                                                

För att tydliggöra resultatet så har jag här valt att sammanföra eleverna och lärarnas svar, 

genom att göra direkta jämförelser i texten.  

Uppfattningar av ämnet och dess betydelse  

Lärare A och D;s intervjusvar visade att de hade väldigt lika tankar kring ämnet idrott och 

hälsa och synen på lärandet. De båda ansåg att idrottsämnet helt klart är ett bildningsämne och 

att lärandet som sker också måste utgå från detta.                                                                              

De förklarade hur idrott och hälsa är ett ämne som alla andra, där eleverna ska utveckla vissa 

förmågor och lära sig olika kunskaper.  De menade dock att detta förutsätter att man som 

lärare också synliggör kunskaperna och förmågorna för eleverna.                                                                                                               

Lärare D upplevde att det fanns flera hinder för att kunna forma lärandet utifrån ett 

bildningssyfte. Hon berättade hur hennes arbetsförhållanden men också elevernas tidigare 

uppfattningar av föreningsidrott, kan skapa problem.                                                                                                                                           

Lärare B och C ansåg att idrott och hälsa till viss del var ett bildningsämne. De båda verkade 

se lärandet utifrån två perspektiv, där de båda uttryckte att det fanns en praktisk och en 

teoretisk del av ämnet.  

Samtliga elever i gruppintervjuerna visade ett stort intresse för ämnet idrott och hälsa.  Det 

bästa med idrotten var enligt de flesta möjligheten till rörelse samt den frihet som ämnet ger. 

Alla elevgrupper såg även variationen av innehållet som en intresseväckande faktor.           En 

elev från elevgrupp B sa :I andra ämnen är det ungefär samma saker hela tiden, men när man 

är på väg till idrotten så vet man nästan aldrig vad vi ska hitta på!. 

Alla elever ansåg även att idrott och hälsa var ett viktigt ämne i skolan.                                   

Elevgrupp B och C motiverade ämnets betydelse utifrån möjligheten att få röra på sig. De 

menade att det är viktigt att träna och röra på sig och att idrotten är det enda ämne som de 

faktiskt får göra just detta i.                                                                                                                   

Liknande svar kunde ses i deras respektive lärares uttalanden. Både lärare B och C ansåg 

också att möjligheten till fysisk aktivitet var det viktigaste med att ha idrott i skolan.              

Lärare C sa: 
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Det viktigaste är att eleverna får ha roligt genom fysisk aktivitet och får chansen att 

prova på och träna flera olika idrotter, så att de kan skapa ett livslångt intresse och en 

aktiv livsstil.                                                                                                                                

Lärare B menade att unga idag har en alltför stillasittande livsstil och att skolidrotten därför är 

otroligt viktig för att främja fysisk aktivitet. 

Under elevgrupp A och D;s diskussioner dök en mängd faktorer upp i elevernas uttalanden. 

De talade bland annat om hur ämnet var viktigt för att både främja och få kunskaper om hälsa. 

De menade även att ämnet är viktigt för gemenskap i gruppen, genom att de får träna på att 

sammarbeta.                                                                                                                          

Elevgrupp A kom till slut också vidare i sin diskussion mot mer konkreta exempel på lärande, 

vilket kunde tolkas legitimera ämnets betydelse i skolan.                                                                

En elev berättade: I Idrottsämnet så får vi också lära oss viktiga saker som man har 

användning av utanför skolan. Till exempel orienteringen i skogen, livräddning, träna 

simning.                                                                                                                                         

En annan elev sa: Ja och dansa på bröllopet! , hahaha.                        

På liknande vis motiverade Lärare A och D idrottsämnets betydelse utifrån de olika kunskaper 

och förmågor som eleverna får möjligheten att utveckla genom undervisningen. De förklarade 

att denna utveckling är väsentlig för att eleverna ska kunna skapa en hälsosam och aktiv 

livsstil senare i livet.                                                                                                                                                    

De båda lärarna hänvisade också till barns olika förutsättningar. De förklarade hur idrotten i 

skolan ger alla barn möjligheten att utveckla kunskaper och förmågor som de kanske aldrig 

stött på annars.                                                                                                                                   

Lärare D: 

Om vi ser på t ex simning så finns det flera barn som själva är av eller har föräldrar med 

utländskbakgrund, vilka t ex inte har som traditioner att kunna simma. Och utan 

idrotten i skolan så hade kanske dessa barn aldrig kunnat få chansen att lära sig. 

Lärandet 

I anknytning till lärandet talade elevgrupp A vidare om kunskaper och färdigheter i de olika 

momenten. De ansåg att det var viktigt att lära sig olika kunskaper i alla moment som 

orientering, livräddning, simning, hälsa och två av eleverna tyckte också att dans var viktigt 

att lära sig.  
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Anledningen till undervisningen förklarade de är för att de får lära sig olika kunskaper som de 

har användning av i det vardagliga livet.                                                                                  

Kopplat till vad de trodde deras lärare tyckte var viktigt att lära sig, så talade gruppen först 

återigen om de olika momenten. Men efter förtydligande kunde gruppen även gå in på mer 

specifika kunskaper och förmågor som att t ex lära sig dansa i takten till musiken, att använda 

karta och kompass i skogen och att kunna tala om hur fysisk aktivitet påverkar hälsan. 

Elevgrupp D berättade också hur de lärde sig olika saker i en mängd olika moment.                  

Mestadels bestod undervisningen av olika lekar och idrotter, men ibland även av hälsa, 

orientering, friluftsliv och simning.                                                                                        

Elevgruppen förklarade att deras lärare tyckte det var viktigt att få kunskaper i alla dessa olika 

moment, vilket de motiverade med möjligheten att nå ett högre betyg.                                                                                                                                                                           

På samma vis beskrev Lärare D och A att det var viktigt att deras elever fick möjligheten att 

utveckla alla de kunskaper och förmågor som står skrivna i kursplanen och de kunskaper som 

krävs för att uppnå dem.                                                                                                                                     

Lärare A svarade: ....Det är viktigt att eleverna får utveckla alla dessa förmågor och att de 

också får förståelse för varför de ska utveckla dem.                                                                 

Lärare D upplevde dock att det fanns ett dilemma i samband med detta. Hon tyckte att hon 

inte hade möjligheten att erbjuda eleverna samma möjligheter att utveckla dessa olika 

förmågor, men att hon ändå ska utgå från detta i sin betygsättning av eleverna.                                                                                                                                         

Elevgrupp B och C hade dock en smalare diskussion kring lärandet. De tyckte det var viktigt 

att lära sig olika idrotter, att lära sig kämpa och göra sitt bästa samt att lära sig sammarbeta 

och visa hänsyn till andra. När jag frågade varför det är viktigt att lära sig olika idrotter, blev 

svaret  att det är bra att röra på sig.                                                                              

Undervisningen motiverades utifrån möjligheten till rörelse, att bli tränad samtidigt som det 

skulle vara roligt.                                                                                                                                          

På frågan med vad de trodde deras respektive lärare ansåg vara viktigt, nämnde båda 

elevgrupperna faktorer som sammarbete, grunder i många olika idrotter, kunna simma samt 

kämpainställning.                                                                                                               

Återigen stämmer svaren bra överens med deras lärare.                                                        

Lärare B och C lyfte fram förmågor som att kunna samarbeta och att ha en hög aktivitetsnivå 

som viktiga egenskaper i deras undervisning. De förklarade också hur viktigt det var att 

eleverna utvecklade allsidiga rörelser, vilka de har användning av i alla idrotter.                                                                                                     
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Uppfattningar av kunskapskraven 

Lärare 

Lärarna hade både gemensamma och skilda upplevelser kring deras elevers förståelse för 

kunskapskraven .                                                                                                                        

Alla lärare upplevde att fanns en del svårigheter. Dock så skiljde sig deras åsikter avseende 

till vilka möjligheter de som lärare hade för att kunna förmedla och skapa förståelse för 

kraven.                                                                                                                                          

Gällande elevernas förståelse så svarade lärare B:                                                                  

Hahaha,...nej de tror jag bestämt att ingen gör, de e ju knappt så man själv förstår dem.    

Han menade att värdeorden som står i kunskapskraven är så otydliga och svåra, att han som 

erfaren lärare hade svårt att begripa dem. Därför tvivlade han på att någon av hans elever 

kunde skapa sig någon djupare förståelse för dessa.                                                                              

Lärare C och lärare D kunde tänka sig att deras elever hade en mer ytlig förståelse för 

kunskapskraven och för vad de ska lära sig i ämnet. Dock menade de också att värdeorden 

och begreppen som står beskrivna är för komplicerade för elever i grundskolans tidigare år.                                                                                                                                        

Lärare A höll med om att kunskapskraven är komplicerade. Han beskrev hur det är en ständig 

process med att försöka förtydliga dess innebörd så att eleverna förstår.                               

Han upplevde att det går att skapa en övergripande förståelse med de yngsta eleverna, och att 

allteftersom de kommer upp i årskurserna finns en ganska god förståelse för vad de egentligen 

ska lära sig i ämnet. 

Elevgrupperna 

Samtliga elevgrupper upplevde att kunskapskraven var svåra att förstå. Många menade att de 

innehöll många komplicerade ord som var svårtolkade.                                                                   

Elevgrupp B, C och D var alla osäkra på om de verkligen var medvetna om kunskapskraven. 

De var alla medvetna om att de fanns och att det var dessa som de betygsattes från, men 

verkade samtidigt osäkra på om de verkligen hade förståelse för dem.                                                                                        

Elevgrupp A upplevde att de var medvetna om kunskapskraven men att själva texten i 

kursplanen var svår att förstå.                                                                                                             

En elev i elevgrupp A sa: Man vet ju liksom under lektionerna vad man ska göra och varför, 

men när man läser själva kunskapskraven är det svårt att förklara.  

Alla eleverna i grupp A upplevde också att de hade en bra vetskap om hur de låg till i relation 

till kunskapskraven. De förklarade hur de ofta kunde fråga läraren hur de låg till och att de i 
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samband med detta även fick förslag på vad de kunde tänka och träna mer på för att nå nästa 

steg.                                                                                                                                         

Elevgrupp D gav ett liknande svar när de berättade hur de efter olika bedömningsmoment 

kunde komma fram och föra en muntlig konversation med läraren i relation till 

kunskapskraven. Eleverna förklarade hur läraren talade om för dem vilket betyg de låg på just 

då och vad de behövde göra för att nå ett högre betyg.                                                                                                           

Både elevgrupp B och C svarade att de kunde se hur de låg till på deras egen sida på Unikum. 

Eleverna verkade dock uppleva det som svårt att veta vad de skulle göra för att nå ett högre 

betyg. De förklarade hur de kunde se vilket moment som de behövde höja sig i, men menade 

att det var svårt att veta exakt hur de skulle göra för att uppnå målet.  

Vilken var elevgruppernas uppfattning om vad de blev bedömda på i ämnet?                                  

Här knöt både elevgrupp A och D an till olika kunskapskrav som tidigare nämnts, medans 

elevgrupp B och C uttryckte sig som att inställning och aktivitets nivå på lektionerna var stora 

förutsättningar för att kunna nå högre betyg i ämnet. 

Analys 

För att få bättre förståelse för lärarnas tankar, arbetsprocess och olika syn på lärande, så ska 

jag nu tolka resultatet utifrån de två lärandeteorier som jag tidigare redogjort för.                                                                                                  

Sammanfattat visade resultatet ganska stora skillnader bland lärarnas syn på lärandet samt i 

deras arbete med att kommunicera kunskapskraven.  

Lärare B och C 

Lärare B och C kunde tolkas ha väldigt lika arbetsprocesser och uppfattningar av lärandet.        

De båda ansåg att aktivitetsnivån hos eleverna var väldigt viktig. Fokus låg mycket i att deras 

elever deltog och på så sätt få möjlighet till en varierad och rolig undervisning, som väcker 

intresse för fysisk aktivitet. Detta förhållningssätt sammanfattas  i ett av elevernas uttalanden.                                                                                                                         

En elev från elevgrupp B sa :I andra ämnen är det ungefär samma saker hela tiden, men när 

man är på väg till idrotten så vet man nästan aldrig vad vi ska hitta på!.                                          

Tillgången till kunskapskraven fick deras elever genom den digitala plattformen Unikum.          

Det verkade inte ske någon kommunikation av kunskapskraven förutom vid förfrågan och 

lärarna visade heller inga tecken på att försöka förtydliga kunskapskraven för eleverna i 

undervisningen.                                                                                                                                
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Detta pedagogiska förhållningssätt och arbete med kunskapskraven kan kopplas till Piaget och 

det kognitivistiska lärandeperspektivet.                                                                                      

Piaget menade att kunskap i princip inte kan föras över från en individ till en annan, utan 

istället ses all kunskap och utveckling som en individuell konstruktion. (Jönsson 2013, s 31)                                            

Jönsson beskriver hur en pedagog som har ett kognitivistiskt lärandeperspektiv därför 

,teoretiskt sett, borde ge sina elever möjligheten att utforska sin omgivning på egen hand. 

(Jönsson 2013, s 32) För om man enligt den kognitivistiska lärandeteorin hjälper en elev för 

mycket, så kommer den inte att kunna skapa någon egen riktig förståelse. Utan eleven måste 

få chansen att utforska och skapa förståelse utifrån eget initiativ. (Ibid)                                                                                            

Enligt Jönsson skulle alltså Lärare B och C;s arbetssätt kunna tolkas som att de ger sina elever 

tillgång till kunskaper och förmågor på deras digitala lärarplattform.                                     

Därefter ger de eleverna möjligheten att lära sig och uppnå dessa förmågor och kunskaper, 

genom att de får utforska omgivningen i undervisningens olika aktiviteter.                                   

De försöker heller inte synligöra lärandet eller förtydliga kunskapskraven ytterligare eftersom 

detta, enligt det kognitivistiska perspektivet, inte skulle ske på elevernas egna initiativ. 

Eleverna skulle alltså inte kunna skapa någon riktig förståelse om de inte fick utforska 

omgivningen och skapa en egen förståelse genom de olika aktiviteterna.                                                                                                                                 

Lärarna kan istället tolkas ha fokus på en varierad undervisning där alla elever deltar och har 

en hög aktivitetsnivå, då detta ger alla elever störst möjlighet till lärande och att skapa egna 

förståelser av sin omgivning. (Jönsson 2013, s 30 ff) 

Lärare B och C kunde utifrån resultatet även tolkas ha ett tydligt kognitivistiskt 

förhållningssätt till elevernas utveckling.                                                                                     

De båda lärarna verkade tycka att kursplanens format och de begrepp som uttrycks i 

kunskapskraven, är för komplicerade för barn i grundskolan. De såg heller inget syfte i att 

försöka omformulera eller förtydliga begreppen för eleverna.                                                  

Lärare B:  

Med de yngre eleverna så tycker jag att det rent utsagt är onödigt att stå och mässa om 

svåra kunskapskrav hit och dit, utan då anser jag att de är viktigare att de får upp 

ögonen för olika idrotter och att de får finna glädje i att röra på sig. När de sen kommer 

upp i årskurs 6 och ska få betyg så kan man däremot förklara vad som ligger till grund 

för betygsättningen. 
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Detta skulle utifrån Jönsson kunna kopplas till det kognitivistiska perspektivet.                   

Den kognitivistiska synen på utveckling bygger på dess idéer kring hur lärandet är relaterat 

till barnets enskilda neurologiska mognad. Barnets utveckling är därför oberoende av den 

kulturella kontext som barnet befinner sig i. Lärandet sker istället helt individuellt och 

anpassas allteftersom barnet når ett visst stadium i sin utveckling. (Jönsson 2013, s 31)                

Utifrån detta perspektiv skulle det kunna tolkas som om Lärare B och C upplever att barn i 

grundskolans yngre åldrar inte äger den neurologiska mognad som krävs för att de ska kunna 

förstå de ord och begrepp som redogörs för i kunskapskraven för ämnet.                                    

De kan också tolkas inse att det inte är någon idé att försöka kommunicera kraven för 

eleverna, eftersom de ännu inte har någon möjlighet att skapa en egen förståelse.                                  

I Lärare B;s uttalande så kan det även ge en koppling till Piagets olika stadier. Han kan mena 

att de yngsta eleverna inte har möjligheten att förstå, men när de däremot kommer upp mot 

årskurs 6 så har de mognat så pass mycket att en kommunikation av kunskapskraven kan 

inledas. (Jönsson 2013, s 30 ff; Piaget 2006, s 2 ff) 

Lärare A och D 

Till skillnad från Lärare B och C visade de andra lärarna tecken på ett mer sociokulturellt 

perpektiv på lärande och barns utveckling.                                                                                

Lärare A och D beskrev att de såg ämnet idrott och hälsa som ett bildningsämne och båda 

ansåg det som viktigt att man som lärare kommunicerade och förtydligade kunskapskraven 

för eleverna. Lärare A menade att ett synliggörande av lärandet var väsentligt för att det skulle 

kunna ske något lärande överhuvudtaget.                                                                                                                                

Detta skulle enligt Jönsson kunna relateras till det sociokulturella perspektivet, där kunskap 

ses som en social konstruktion och där lärandet sker i sociala sammanhang. (Jönsson 2013, s 

31) Vygotskij menar att all kunskapsutveckling sker genom kommunikation och interaktion 

med t ex föräldrar, lärare eller kompisar. (Phillip, Soltis 2009, s 52)                                                                                                                                      

Det kan utifrån ett sociokulturellt perspektiv alltså tolkas som att lärarna ser på lärandet som 

en social konstruktion, där deras elever inte kan få förståelse för de förmågor och kunskaper 

som de ska uppnå på egen hand. Istället kan det endast ske genom interaktion och 

kommunikation mellan dem som lärare och elever, vilket gör att ett förtydligande av 

kunskapskraven är avgörande för att ett lärande ska kunna ske.                          
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Ett konkret exempel på detta kan ses när lärare A säger : 

Jag anser att det är viktigt att man inte bara står och läser upp kraven och syftet för 

barnen, utan att man diskuterar och frågar vad de tror att de kan innebära. -Då tror jag 

eleverna får en bättre förståelse för dem och jag som lärare kan också försäkra mig om 

att de vet vad de ska kunna och lära sig 

Resultatet visar här även hur lärare A arbetade med att kommunicera och förtydliga 

kunskapskraven på olika sätt i undervisningen.                                                                   

Enligt Jönsson skulle lärarnas arbetssätt återigen tydligt kunna kopplas till den sociokulturella 

teorin och dess pedagogiska förhållningssätt.                                                                            

Jönsson menar att om läraren utgår från att alla elever kan lära sig, genom social interaktion 

med andra, så betyder det att läraren ständigt bör fungera som ett stöd och genom interaktion 

försöka hjälpa sina elever att nå nästa steg i utvecklingen. (Jönsson 2013, s 33)                                               

Detta kunde bland annat ses i lärare A;s egna svar. De visade hur han lade ner mycket tid på 

att samtala och diskutera vilket lärande som skedde, både innan och efter lektionerna, där han 

själv fungerade som stöd.                                                                                                         

Elevgrupp A förtydligade även detta:   

Vi pratade först med läraren om varför det är bra att kunna orientera och använda 

kompass, när man kommer vilse och så. Sen fick också ”Oscar” som går på orientering 

berätta om vad som är bra att tänka på när man skulle använda karta och kompassen i 

skogen. 

Detta skulle utifrån ett sociokulturellt perspektiv kunna tolkas som att läraren synliggör 

lärandet för eleverna innan själva aktiviteten, genom att tillsammans diskutera vad man bör 

kunna och varför. (Jönsson 2013, s 30 ff)                                                                                                       

Här kan man också se hur läraren använder en annan elev, som troligtvis ligger på en högre 

utvecklingsnivå i momentet, att fungera som stöd för de andra och på så sätt hjälpa dem i 

lärandeprocessen. Detta kan kopplas till den sociokulturella teorins proximala utvecklingszon. 

Den innebär att eleverna genom kommunikativt och interaktivt stöd från läraren eller en mer 

erfaren klasskamrat, kan lära sig utföra saker som de tidigare inte kunde lära sig på egen hand. 

(Phillips, Soltis 2009, 57 ff) 

Det faktum att lärare A ofta jobbar med reflektion, där han ger sina elever möjligheten att 

tänka tillbaka på olika aktiviteter och samtala om vilket lärande som skedde, är enligt Jönsson 
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även tecken på ett övande av metakognitiva kunskaper. Jönsson beskriver hur metakognition 

är en förutsättning för lärande i den sociokulturella teorin, där han förklarar det som en 

individs förmåga att tänka om sitt tänkande.                                                                                            

Reflektion i undervisningen skulle utifrån den sociokulturella teorin kunna ses som att läraren 

övar sina elever på användandet av olika strategier och redskap, vilka är väsentliga för att lära 

sig förstå sin omgivning och att handla i olika situationer. (Jönsson 2013, s 34;Philip och 

Soltis 2009)                                                                                                                                            

Ett sociokulturellt förhållningssätt kan även ses i lärare A och D;s arbete med att aktivt 

försöka identifiera kvalité i undervisningen. Både elevgrupp A och D beskrev hur deras lärare 

visade och gav exempel på vilka förmågor som låg till grund för ett visst betyg i momenten. 

Även detta kan kopplas till den proximala utvecklingszonen. För genom att både praktiskt 

visa och kommunikativt förklara vad eleverna ska göra för att uppnå t ex ett C eller ett A, så 

kan lärarna fungera som ett stöd för varje elev att sträva mot och hjälpa dem att uppnå nästa 

steg i de olika kunskapskraven. (Philip, Soltis 2009, s 57 ff) 

En sociokulturell syn på utveckling kunde också ses i Lärare A;s uttalanden kring vilka åldrar 

som det var lämpligt att börja arbeta med kunskapskraven.                                                         

Lärare A svarade:  

Jag anser att man i princip kan börja tala om kunskapskraven redan i förskolan. 

Självklart kan man inte tala som med eleverna i mellanstadiet, men det går att föra 

ytliga och väldigt enkla diskussioner. 

Detta citat skulle utifrån Jönsson kunna kopplas till ett sociokulturellt förhållningssätt där 

utvecklingen inte sker utefter barns neurologiska mognad, utan i relation till den kulturella 

kontext och omgivning de växer upp i. Jönsson förklarar att man som lärare därför i princip 

bör försöka lära sina elever svåra saker så tidigt som möjligt. Det hela handlar återigen om 

den proximala utvecklingszonen där det gäller att läraren anpassar diskussionen utefter 

elevernas förmågor. (Jönsson 2013, s 33)                                                                                                                              

Att de nuvarande kunskapskraven innehåller komplicerade värdeord och begrepp för elever i 

lågstadiet innebär alltså inte att man som lärare bör utesluta diskussionen och vänta tills de 

blir äldre. Istället gäller det att, som citatet visar, omformulera och förtydliga innehållet så att 

det anpassas till eleverna. Allt eftersom en utveckling sker kan läraren successivt börja 

använda sig av mer abstrakta termer. (Ibid)                                                                                                                                                                                                            
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Lärare D upplevde att hennes lågstadieelever inte hade möjlighet att förstå kunskapskraven 

och att hon därför väntade med att kommunicera dem tills de började årskurs tre eller fyra. 

Detta kan tolkas som en mer kognitivistisk syn på utveckling då läraren upplever att de yngre 

barnen inte är tillräckligt mogna för att kunna skapa förståelse för kunskapskraven. Hennes 

arbete inleds istället i mellanstadiet då hon menar att eleverna har mognat. (Piaget 2006, s 2 

ff)                                                                                                                                               

Men samtidigt kan det faktum att hon förtydligar kunskapskraven även visa tecken på ett 

sociokulturellt förhållningssätt. Detta beror på att hon inte helt utgår från elevernas 

individuella mognad, utan anpassar undervisningens sociala kontext. (Jönsson 2013, s 30 ff)                                         

Diskussion 

Mina frågeställningar i denna studie syftade till att undersöka lärarna och elevernas 

uppfattningar av lärandet i ämnet idrott och hälsa, samt till att även studera lärarnas arbetsätt 

med att kommunicera kunskapskraven.                                                                       

I samband med detta kan resultatet delas in i två delar.                                                               

En del där två av elevgrupperna och deras lärare hade en ganska ytlig uppfattning av ämnet 

idrott och hälsa samt där lärarnas kommunikation av kunskapskraven var ett ovanligt 

fenomen.                                                                                                                                              

Den andra delen av resultatet visade på en mer kunskapsorienterad uppfattning av lärandet, 

bland både lärarna och elevgrupperna. Dock kunde skillnader ses i lärarnas arbete med att 

kommunicera kunskapskraven samt i elevgruppernas förståelse för dem.                                                                                                                

Jag har nu tänkt diskutera och försöka tolka dessa uppfattningar och arbetssätt utifrån tidigare 

forskning och lärandeteorier, och slutligen dra egna slutsatser.                            

Lärare B/C och deras elever 

I den tidigare forskningen beskrev Håkan Larsson hur elever ofta ansåg att ämnet idrott och 

hälsa var väldigt roligt, men att de samtidigt hade en ytlig uppfattning av ämnets betydelse 

och lärande. Studien visade hur eleverna såg på ämnets olika aktiviteter som målet med 

undervisningen, eftersom de då fick möjlighet att röra på sig och motionera. Eleverna hade 

ingen klar uppfattning av de förmågor och kunskapskvalitéer som aktiviteterna har som syfte 

att leda till. (Larsson 2004, s 38 ff)                                                                                    

Elevgrupp B och C hade liknande uppfattningar av ämnet idrott och hälsa.                                  

De motiverade ämnets betydelse endast från just möjligheten att få röra på sig.                           



 

 

41 

 

De menade att det är viktigt att träna och röra på sig och att idrotten är det enda ämne där de 

faktiskt får göra just detta. De verkade också uppfatta rörelsen som det primära syftet med 

lärandet. Elevgrupperna motiverade undervisningen utifrån möjligheten till rörelse, att bli 

tränad samtidigt som det ska vara roligt.                                                                            

Eleverna i grupp B och C kan alltså enligt Larsson sägas ha en väldigt ytlig syn på ämnet och 

dess lärande. De är inte medvetna om de förmågor och kunskaper som de ska utveckla. De ser 

istället enbart erbjudandet till rörelse, genom olika aktiviteter, som ämnets syfte. (Larsson 

2004, s 38 ff)   

I anknytning till elevgrupp B och C;s uppfattningar av bedömning samt vad de trodde deras 

lärare tyckte var viktigt, har de enligt Karin Redelius heller ingen vidare förståelse.                                                                                                                           

Båda elevgrupperna nämnde endast sammarbete, grunder i många olika idrotter samt 

kämpainställning som faktorer de trodde deras lärare ansåg vara viktiga.                              

Eleverna menade också att inställning och aktivitetsnivå på lektionerna, var viktiga 

förutsättningar för att kunna nå högre betyg i ämnet.                                                                                                   

Liknande resultat kunde ses i Redelius studie, där hon poängterar att ytterst få nämner något 

som går att relatera till de mål och kunskapskrav som redogörs för i kursplanen för idrott och 

hälsa. Hon menar därför att eleverna inte har någon tydlig uppfattning av vilket lärande som 

sker eller de förmågor och kunskaper som de blir bedömda på. (Redelius 2008, s 23 ff)                                                                                                               

Det som jag upplever intressant är att elevgrupp B och C;s lärare har förvånansvärt lika 

uppfattning på i stort sett alla punkter.                                                                                            

Både lärare B och C ansåg att just möjligheten till fysisk aktivitet vara det viktigaste syftet 

med att ha idrott i skolan. De båda ansåg att aktivitetsnivån hos eleverna var väldigt viktig.    

Fokus låg mycket på att deras elever deltog på lektionerna och på så sätt fick möjlighet till en 

varierad och rolig undervisning som väcker intresse för fysisk aktivitet.                                      

De betonade också förmågor som att kunna samarbeta och att ha en hög aktivitetsnivå som 

viktiga egenskaper för att nå högre betyg.                                                                                                                          

Liknande förhållningssätt kan ses i flera tidigare studier.                                                                

Bland annat i Nu-03 där lärarna värderade undervisningen utifrån att eleverna skulle få ha 

roligt genom fysisk aktivitet, att de skulle lära sig sammarbeta samt få en bättre fysik. 

(Skolverket 2005, s 21) 

Jane Meckbachs undersökning visade att lärarnas undervisning inte syftade till att utveckla 

någon enskild färdighet. Istället talade lärarna om att eleverna får röra på sig, samt om 
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betydelsen av variation i aktiviteterna. (Meckbach 2004, s 81 ff)                                                                                                                      

Samma slutsatser kunde även ses i Britta Thedin Jakobsson studie, där lärarna hade 

aktiviteten i fokus samt att deras syfte primärt var att eleverna skulle ha roligt eller få 

möjlighet att röra på sig. Detta ledde enligt Thedin Jakobsson till att lärarna gav sina elever en 

väldigt liten möjlighet att förstå vilka kunskaper och förmågor de faktiskt ska utveckla. 

(Thedin Jakobsson 2004, s 119 ff)                                                                                                         

Om jag kopplar elevgrupperna och deras lärares gemensamt ytliga syn på lärande till min 

andra frågeställning, så anser jag att man kan tolka resultatet på två olika sätt.                                 

Dels att lärarna inte är riktigt medvetna om läroplanen och sitt läraruppdrag. Lärarna arbetar 

därmed inte på ett sätt som kursplanen för ämnet idrott och hälsa anger, där de ska utgå från 

och forma lärandet konkret utifrån kunskapskraven och dess förmågor. (Skolverket 2011)                                                                                                                                             

Denna tolkning stärks av Skolinspektionens slutsatser kring kvalitetsgranskningen som 

genomfördes 2012, vilken visade på hur flera lärare inte var tillräckligt bekanta med 

kursplanens syfte och de kunskapsmål som deras undervisning ska formas kring. Detta ledde 

till att de inte erbjöd sina elever möjligheten att påverka och ta eget ansvar för sin 

lärandeprocess, vilket innebar en omedvetenhet bland eleverna kring vilket lärande som 

skedde. (skolinspektionen 2012, s 17 ff)                                                                                                                                                                                                          

Det behöver dock inte vara så enkelt som att lärarna inte är medvetna om läroplanen.                                                                                                   

För när jag analyserar resultatet från Lärare B och C utifrån ett kognitivistiskt 

lärandeperspektiv, kan de fortfarande tolkas utgå från kunskapskraven i deras lärande trots att 

de inte lägger fokus på att synligöra detta.                                                                                                        

Eftersom all kunskap och utveckling ses som en individuell konstruktion så borde lärarna 

teoretiskt sett ge sina elever möjligheten att utforska sin omgivning på egen hand. (Jönsson 

2013, s 31) Därför kan lärarnas uppfattning av ämnet vara att skapa en rolig och varierad 

undervisning, istället för att lägga fokus på kunskapskraven.                                                           

För om man enligt den kognitivistiska lärandeteorin hjälper en elev för mycket, genom att t ex 

klargöra kunskapskraven, så kommer hen inte att kunna skapa någon egen riktig förståelse för 

dem. Utan eleven måste få chansen att utforska och skapa förståelse utifrån eget initiativ. 

(Jönsson 2013, s 32)                                                                                                                                               

Oavsett lärarnas motiv visar mycket forskning på att lärare B och C;s nästan obefintliga arbete 

med att kommunicera kunskapskraven har haft en direkt påverkan på elevernas uppfattning av 

ämnet och det lärandet som sker.                                                                                                                                                                         
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Anledningen till detta är enligt Jönsson att eleverna helt enkelt inte har samma redskap som 

läraren att förstå de begrepp och värdeord som präglar läroplanernas kunskapskrav. Om 

eleverna då inte får hjälp med att klargöra dem, så kommer ingen större förståelse att skapas. 

(Jönsson 2013, s 47)                                            

 

För att sammanfatta har alltså både elevgrupp B/C och deras lärare en gemensam, men enligt 

Larsson väldigt ytlig syn på lärandet i ämnet idrott och hälsa.                                                                

Lärarna kan tolkas ha olika motiv till varför de inte väljer att kommunicera kunskapskraven 

för sina elever, men oavsett motiv visar flera studier att deras arbetsätt speglar elevernas 

uppfattning av ämnet och dess lärande.                                                                                                

För om lärarna enbart förklarar hur viktigt det är att röra sig, att kämpa och delta i alla 

aktiviteter i undervisningen, så finns det enligt Thedin Jakobsson ingen möjlighet för eleverna 

att se något lärande utöver detta. (Thedin Jakobsson 2004, 119 ff)                                                                                                                                                                           

Lärare A/D och deras elever 

Till skillnad från lärare B och C hade de andra två lärarna en mer kunskapsorienterad syn på 

lärandet. Detta kan tydligt ses när Lärare A och D beskrev att de såg ämnet idrott och hälsa 

som ett bildningsämne. De talade även om lärandet i termer av de kunskaper och förmågor 

som står skrivna i kursplanen.                                                                                                

 

Ytterligare en skillnad är att lärarna A och D;s uppfattningar kan tolkas vara starkt knutna till 

en sociokulturell syn på lärande och till deras läraruppdrag.                                                                                                                                        

Vygotskij menar som nämnts att all kunskap och utveckling hos eleverna sker genom 

erfarenhet av kommunikation och interaktion med t ex lärare och klasskamrater. (Phillip, 

Soltis 2009, s 52)  Ett liknande förhållningssätt kan enligt Karin Redelius även ses i 

läroplanen, där hon förklarar hur vi i dagens skola inte längre ser på kunskap som kvantitativ 

och objektiv. Istället ser vi nu på kunskap som något kvalitativt och som konstrueras, där 

lärarna ska arbeta för att främja elevernas förmågor genom att förtydliga de centrala mål som 

redogörs för i kursplanen. (Redelius 2010, s 221 f)                                                                          

Detta förhållningssätt kunde jag bland annat tolka i lärarnas uppfattningar, när de båda lyfte 

betydelsen av att kommunicera och förtydliga kunskapskraven för eleverna.                                                                     

 

Deras respektive elevgrupper visade också en mer kunskapsorienterad syn på lärandet i ämnet 

idrott och hälsa.                                                                                                                              
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Detta synliggjordes i deras förmåga att tala om ämnets lärande, i relation till kunskaper och 

förmågor i olika moment, samt varför de är viktiga att lära sig.                                                      

Dessa förmågor strider mot en del av de tidigare undersökningar som gjorts där eleverna, i 

bland annat NU-03, samt i Redelius och Larssons studier, visar på en mer ytlig förståelse av 

lärandet där ofta aktiviteten är i fokus. (Larsson 2004, s 38 ff; Skolverket 2005, s 34; Redelius 

2008, s 23 ff)  

 

I anknytning till min frågeställning kan jag alltså tolka det som att lärarnas mer 

kunskapspräglade uppfattningar, av lärandet i idrott och hälsa, även återspeglas hos deras 

elever. 

 

Elevgrupp A och D visade dock inte samma medvetenhet och förståelse för de kunskapskrav 

som de ska sträva mot i ämnet.  

Här kan jag, utav resultatet från lärare D, tolka det som att hennes sociokulturella och 

kunskapsorienterade syn på lärande, inte räckte för att hennes elever skulle kunna skapa 

förståelse för kunskapskraven.                                 

Om jag ser till elevgrupp D så upplevde de att de inte hade någon vidare förståelse för 

kunskapskraven, trots att deras lärare ofta kopplade lärandet till dessa.                          

Orsaken till detta har troligtvis ett starkt samband med lärare D,s hinder för att kommunicera 

och förtydliga kunskapskraven i sin undervisning.                                                                         

Om eleverna inte får något socialt stöd så kan de enligt Vygotskij inte skapa någon djupare 

förståelse för de förmågor och kunskaper som de ska uppnå. (Phillip och Soltis 2009, s 52)                                                                                                                                                  

Lärare D berättade hur hennes arbetssituation förhindrar detta. Hon förklarade hur hennes 

nuvarande schema, ofta hoppade mellan åldrarna samt gav henne tidsbegränsade 

undervisningsmöjligheter. Detta gjorde det svårt för henne att forma sin undervisning som 

hon ville.                                                                                                                                          

Skolinspektionens kvalitetsundersökning visade att de flesta elever saknar förståelse 

kunskapskraven och dess relation till undervisningen. Anledningen till detta är att deras lärare 

inte tydliggjorde eller kopplade undervisningen till kursplanens syfte och kunskapskrav. 

Lärarna använde alltså för lite tid åt att placera sin undervisning i ett sammanhang, vilket 

leder till att lärandeprocessen inte synliggörs för eleverna. (Skolinspektionen 2012, s 17 ff) 
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Om jag relaterar detta till min andra frågeställning, så anser jag kunna se ett tydligt samband 

mellan elevers förståelse och lärarens sätt att kommunicera kunskapskraven i undervisningen.                                                                                                                 

 

I elevgrupp A upplevde alla däremot att de var medvetna om kunskapskraven samt att de 

också hade en god förståelse för dem i samband med undervisningen.                                                             

Denna förståelse skulle, enligt den sociokulturella teorin och flera forskare inom ämnet, 

kunna vara en direkt följd av lärarens arbete med att kommunicera och klargöra 

kunskapskraven.                                                                                                                            

Utifrån den sociokulturella teorin är ett socialt stöd och interaktion med läraren väsentlig för 

att hjälpa eleverna att skapa förståelse och för att kunna nå nästa steg i utvecklingen. (Jönsson 

2013, s 33)                                                                                                                                     

Detta stärks av Jönsson som förklarar att ett förtydligande och diskuterande av 

kunskapskraven är väsentligt för att eleverna ska kunna skapa förståelse för dem.                        

Han menar att elever helt enkelt inte har samma redskap som till att förstå de begrepp och 

värdeord som präglar läroplanernas kunskapskrav, och att lärarna därför ständigt måste hjälpa 

eleverna att skapa förståelse. (Jönsson 2013, s 47)                                                                                                      

På samma sätt förklarar Björklund att dagens målrelaterade betygsystem kräver att lärarna 

diskutera grunderna för sin bedömning, vilket förutsätter att målen och kunskapskraven 

förtydligas. (Björklund 2007, s 113f) 

 

Precis detta förhållningssätt kunde ses i lärare A;s undervisning och uppfattning av lärandet.                      

Resultatet visade hur han arbetade med att just förtydliga kunskapskraven samt synliggöra 

kunskapskvalitéer och förmågor av lärandet i sin undervisning.                                                

Detta gjorde han genom att använda mycket tid åt att föra samtal och diskussioner kring 

kunskapskraven och lärandet både innan och efter lektionerna.                                                                                                                                                                                                                                                            

Metoddiskussion 

Jag anser att intervju var en bra metod för att besvara frågeställningarna i denna studie.                      

Den gav mig möjligheten att verkligen skapa förståelse för lärarnas uppfattning av ämnet och 

därmed också orsaken till deras förhållningssätt till kunskapskraven.                                                        

Gruppintervjuerna gav mig också en bra förståelse för elevernas tankar och resonemang samt 

en klar bild av lärarnas arbete med att kommunicera kunskapskraven.                                   

Jag upplevde också att gruppsintervjuerna fungerade bra i syfte att ge en representativ bild av 
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elevernas uppfattningar, samt ge eleverna möjligheten att komplettera varandras tankar kring 

detta komplicerade ämne. 

Eventuella svagheter som jag tycker är viktiga att lyfta fram för vidare användning av 

gruppintervjuer, är den stora möjligheten att deltagarna påverkar varandras svar.                            

I andra forskningsområden eller om mitt syfte hade varit att studera individuella elevers 

förståelse för kunskapskraven, så hade förmodligen användningen av gruppintervjuer kunnat 

hämma trovärdigheten av resultatet.  Men eftersom mitt fokus var att synliggöra de 

möjligheterna som de fick att förstå och skapa en uppfattning av lärandet, så upplever jag att 

diskussioner emellan eleverna var en fördel för studien.                                                                   

Jag har även reflekterat över en svaghet i urvalet av elevdeltagarna.                                         

Eftersom jag ville få en representativ bild från lärarna respektive eleverna, så kan det faktum 

att jag lät lärarna själva välja frivilliga elever påverka studiens trovärdighet.                            

Det finns en chans att lärarna valde de elever som de tyckte hade visat bäst förståelse för deras 

lärande och för kunskapskraven, vilket då kan skapa hinder för att resultatet är representativt 

för alla elever.                                                                                                                                                           

Jag upplevde även att utgångspunkten för min metod ledde till ett väldigt brett och omfattande 

resultat, vilket var svårt att tydliggöra i transkriberingen.                                                        

Jag tror att jag själv fick en tydlig bild i genomförandet av intervjuerna, men att denna bild 

samtidigt var svår att förmedla på grund av det ganska breda ämnesvalet.                                         

Detta kan jag relatera till det Trost beskriver om hur analysen och bearbetningen av resultatet 

börjar i själva genomförandet av intervjun. (Trost 2005, s 57f)                                                        

Inför vidare forskning inom detta ämne skulle jag därför förespråka en studie som har ett 

smalare syfte och frågeställningar. Eller också att den behandlas av flera forskare. Jag tror 

nämligen att trovärdigheten av undersökningen skulle öka om jag haft möjligheten att 

diskutera och tolka svaren med ytterligare en person. För precis som Trost förklarar, så kan 

interaktion ge den enskilde individen en större medvetenhet och förståelse för sina egna 

tankar. (Trost 2005, s 25)   
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Slutsats 

En slutsats av denna studie är att elevernas uppfattningar av lärandet i ämnet idrott och hälsa 

ofta överensstämmer med deras egna lärares uppfattning.                                                                                      

Har lärarna fokus på elevernas deltagande, inställning och möjlighet till rörelse så återspeglar 

också detta elevernas uppfattning av lärandet.                                                                                                    

Har lärarna däremot en mer kunskapsorienterad syn på lärande, där fokus är att utveckla 

elevernas kunskaper och förmågor i relation till kursplanens kunskapskrav, så kommer 

eleverna att ha en djupare förståelse för idrottsämnet och det lärande som sker.  

En annan slutsats är att eleverna som undervisades av en pedagog med en sociokulturell syn 

på lärande, verkade att ha större möjlighet att skapa en medvetenhet och djupare förståelse för 

kunskapskraven.  

Detta förutsätter dock att lärarnas uppfattningar och syn på lärandet också präglar deras 

arbetsätt och deras undervisning.                                                                                                       

Resultatet visade även att lärarnas arbetssätt med att kommunicera kunskapskraven kunde 

skilja sig betydligt mellan dem.                                                                                                             

För somliga var ett kommunikativt arbete med kunskapskraven nästan obefintligt, för andra 

var det ett aktivt och självklart förhållningssätt i undervisningen och för en tredje var arbetet 

inte så omfattande som hen hade velat.                                                                                                                           

Jag menar att om vi som lärare inte arbetar med att ständigt försöka synliggöra lärandet och 

klargöra kunskapskraven så kommer våra elever inte kunna skapa någon förståelse på egen 

hand.  

Upplysa forskningen 

Jag tycker det är viktigt att vi i samband med dessa slutsatser återigen kopplar till tidigare 

studier som gjorts kring betydelsen av att synliggöra lärandet.                                               

Sammanfattat visar studier som presenteras av bland annat Wiliam, Björklund och Jönsson att 

de högst presterande eleverna äger förmågan att reflektera över sitt lärande och kan på så sätt 

även påverka det. (Björklund 2007, s 113; Wiliam 2013, s 161 f; Jönsson 2013, s 127)                  

Studierna visar även att om eleverna ska ha möjligheter till detta, så måste lärarna arbeta med 

att kommunicera och förtydliga de kunskapskrav och lärandemål som de ska stäva mot i 

ämnet. (Jönsson 2013, s 103)                                                                              

Men trots detta kan jag utifrån min mindre undersökning, tolka det som att dessa studier och 

även läraruppdraget ändå inte uppmärksammas tillräckligt av idrottslärare.                           
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För uppenbarligen har inte alla lärare en klar uppfattning av det läraruppdrag som de faktiskt 

är skyldiga att utgå ifrån.                                                                                                                     

Istället verkar somliga lärare se på undervisningen i idrott och hälsa som någon form av 

idrottsfrämjande verksamhet, där syftet endast är att skapa intresse och aktivera barnen.                                                                                                                                     

Med denna syn på ämnet förstår jag att man som lärare inte heller kan se någon betydelse i att 

klargöra kunskapskraven för eleverna.                                                                                          

Med detta perspektiv anser jag att man inte kan legitimera ämnet idrott och hälsa som ett 

skolämne, eftersom eleverna inte kan skapa några bestående förmågor eller kunskaper.            

I sådant fall anser jag att aktiviteterna lika bra kan ske utanför skolans miljö.                                                                                                                                        

Om vi istället ser på ämnet som ett bildningsämne och om vi som idrottslärare vill främja våra 

elevers utveckling av kurplanens olika kunskaper och förmågor, är det uppenbart att vi måste 

arbeta för att synliggöra lärandet genom att ständigt förtydliga kursplanens kunskapskrav och 

skapa ett sammanhang till dessa i undervisningen.                                                                                                                               

Därför behöver idrottsrelaterade studier, kring betydelsen av att synliggöra lärandet och 

kunskapskraven i ämnet, genomföras. På så sätt kan alla idrottslärare förhoppningsvis börja 

uppfylla sitt läraruppdrag med att kommunicera och klargöra syftet och kunskapskraven för 

sina elever.   
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Bilaga 1 

Mall för lärarintervjuer 

Del 1: Intervjufrågorna syftar till att undersöka idrottslärarna uppfattningar kring vilket 

lärande som sker i ämnet  

- Ser du på ämnet Idrott och hälsa är ett bildningsämne? Motivera! 

- Kan du se några möjligheter och hinder med ämnet som bildningsämne? 

- Vad anser du är de viktigaste med att eleverna får ha idrott och hälsa i skolan? 

- Vilka förmågor/kunskaper tycker du är viktiga att eleverna utvecklar och genom din 

undervisning i de olika momenten? Rörelse, hälsa, m,m 

- Hur arbetar du för att tolka kunskapskraven? Själv eller tillsammans med någon annan 

lärare? 

- Hur tycker du att kunskapskraven synliggörs genom din undervisning? 

Del 2: Intervjufrågorna syftar till att få svar på hur lärarna arbetar med att kommunicera 

kunskapskraven i ämnet idrott och hälsa? 

- Hur viktigt tycker du det är med att låta eleverna få ta del av de olika kunskapskraven i 

idrott och hälsa 

- Hur mycket förståelse tror du att dina elever har av de värdeord och begrepp som står 

skrivna i kunskapskraven? 

- Hur upplever du att dina elever får tillgång till syftet och kunskapskraven i idrott och 

hälsa?  

- Finns det tillgång till någon form av digitalplattform eller liknande, där elever och 

föräldrar får tillgång till information kring kunskapskraven? 

- Hur arbetar du i undervisningen för att eleverna ska veta vilket syfte och vilka mål 

som de ska jobba kring i ett visst moment? 

- Använder du någon tid i undervisningen till att försöka skapa bättre förståelse för 

kunskapskraven? 

- I vilka åldrar anser du det som lämpligt att börja tala om kunskapskraven?  

- Hur arbetar du för att dina elever ska kunna identifiera kvalite i t ex ett visst rörelse 

moment? 

- Hur arbetar du för att dina elever ska bli medvetna om hur de ligger, i relation till 

kunskapskraven, samt hur de ska ta sig vidare i sitt lärande? 
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Bilaga 2 

Mall för elevgruppsintervjuer 

Del 1: Intervjufrågorna syftar till att undersöka lärarnas respektive elevgruppers uppfattningar 

kring vilket lärande som sker i ämnet? 

- Vad tycker ni är det bästa med idrotten i skolan? 

- Tycker ni att idrott och hälsa är ett viktigt ämne i skolan?, Motivera! 

- Vad anser ni är viktigt att lära sig på idrotten? 

 

- Vad brukar ni göra på idrottslektionerna?Varför tror ni att ni gör detta? 

- Vilka förmågor/kunskaper upplever ni att eran lärare tycker är viktiga att lära sig? 

- Vilka olika moment tror ni läraren bedömer er på?  

 

- Vilka tankar har ni kring kunskapskraven? Är de lätta/svåra att förstå? 

- Upplever ni att ni är medvetna om/har förståelse för, de mål/kunskapskrav som ni 

sträva mot att uppnå i ämnet? 

- Känner ni att ni är medvetna om hur ni ligger till, i relation till kunskapskraven? 

- Upplever ni att ni får veta hur ni ska göra/träna mer på, för att ta er vidare för att 

kanske nå ett högre betyg? 

Del 2: Intervjufrågorna syftar till att få svar på hur lärarna arbetar med att kommunicera 

kunskapskraven i ämnet idrott och hälsa?(Utifrån elevernas perspektiv) 

- Upplever ni att får veta vilket syfte och vilka mål som ni ska jobba kring i ett visst 

moment?, Hur får ni reda på detta? 

- Hur får ni tillgång till kunskapskraven?(skriftligt/muntligt från läraren, m m.....?) 

- Får ni prata med läraren om bedömningen och betygssättning i relation till dessa 

kunskapskrav? 

- Hur gör läraren för att förklara vad de e han eller hon tittar på i olika moment? 

- Hur vet ni vad som krävs för att nå ett visst betyg i ett moment? 

 

 

 


