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Bokens författare 

Annika Ahlberg arbetar som lärare i skolämnet idrott och hälsa på Tolvåkerskolan, en 
högstadieskola i Löddeköpinge, Skåne. Hon har genomfört en studie på licentiatnivå 
inom Forskarskolan i idrott och hälsas didaktik. Studien handlar om hur elever i 
årskurs nio förstår begreppet hälsa och vilket förhållningssätt de har till den egna häl-
san. Annika intresserar sig även för hur ett elevperspektiv kan användas i hälsounder-
visningen.

Magnus Brolin är verksam som lärare i idrott och hälsa samt SO. Han är en drivande 
kraft bakom skolans profil ”Hälsa och lärande i samspel”. Magnus arbetar för tillfället 
även som kvalitetsutvecklare i Örebro kommun. Han är framförallt intresserad av häl-
sofrågor i en vid bemärkelse och hans forskning handlar om hälsoarbete i skolan. 

Béatrice Gibbs är verksam som lärare i idrott och hälsa samt företagsekonomiska äm-
nen på en gymnasieskola i Stockholm. Hon är även lektor i idrott och driver projekt för 
kommunen med syftet att öka kvaliteten och likvärdigheten i undervisningen i idrott 
och hälsa med utgångspunkt i aktuell forskning. Hennes egen forskning handlar främst 
om undervisning och lärande i dans i idrott och hälsa. 

Åke Huitfeldt har arbetat som lärare i idrott och hälsa i olika skolformer och för olika 
utbildningar, fortbildningar samt producerat kurslitteratur och utbildningsmaterial. 
Han publicerade 2015 licentiatuppsatsen Passar jag in? Nyanlända ungdomars möte 
med idrottsundervisning. Åke är för närvarande verksam som lärare i idrott och hälsa 
och matematik vid Fridhemsgymnasiet (språkintroduktion) och Dragonskolan i Umeå.

Rickard Håkanson är verksam lärare i idrott och hälsa i Kristianstad kommun. Hans 
forskning inom forskarskolan handlade om bedömning och betygsättning, med ett sär-
skilt fokus på lärares dokumentationsarbete i ämnet idrott och hälsa. Rickard arbetar 
också med olika fortbildningsinsatser för såväl verksamma lärare i idrott och hälsa 
som lärarstudenter i ämnet.

Andreas Jacobsson är verksam som grundskolelektor i idrott och hälsa på Sture-
byskolan i Stockholm. Han har undervisat i idrott och hälsa under ca 15 år, främst i 
grundskolans år 7-9. Andreas tog 2014 licentiatexamen i idrottsvetenskap inriktat på 
lärares uppfattningar om elevers lärande i ämnet idrott och hälsa. För närvarande leder 
han ett projekt kring utveckling av elevers lärande i hälsa i samarbete med Utbild-
ningsförvaltningen i Stockholmsstad.

7



3

Håkan Larsson är verksam som professor i idrott, inriktning utbildningsvetenskap vid 
Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. Han är vetenskaplig ledare för forskarskolan.
Håkans forskning handlar om ämnesdidaktiska frågor i idrott och hälsa samt om vilka 
normer och värderingar som genomsyrar olika idrottskulturer, särskilt normer om kön 
och sexualitet.

Jenny Kroon är verksam som idrottslärare vid en gymnasieskola i Stockholm. Sedan 
hon 2006 utexaminerades från Lärarhögskolan i Stockholm med inriktningarna sam-
hällskunskap samt idrott och hälsa har hon arbetat inom både grund- och gymnasiesko-
lan. Jennys forskningsintresse handlar om ämnesdidaktiska frågor i idrott och hälsa, 
bland annat om hur lärare tar emot en ny läroplanstext och tolkar dess kunskapskrav.

Suzanne Lundvall är docent i idrottsvetenskap med inriktning mot pedagogik vid 
Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. I sin forskning har hon dels undersökt estetis-
ka aspekter av lärande i såväl skolämnet idrott och hälsa som i lärarutbildning, dels 
ungas förhållningssätt och attityder till att delta i olika rörelsekulturer. Suzanne är 
forskarskolans koordinator.

Jane Meckbach är verksam som lärarutbildare och docent i idrottsvetenskap vid 
Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. Jane är ledamot i styrgruppen för forskarsko-
lan. Hennes intresseområde ligger inom den idrottspedagogiska och idrottsdidaktiska 
forskningen med särskilt fokus på frågor inom lärarutbildning och skolans ämne idrott 
och hälsa.

Kerstin Nilsson är verksam som lektor i idrott och hälsa vid Bällstabergsskolan i Val-
lentuna. Hon arbetar som lärare i idrott och hälsa och är samtidigt ansvarig för att driva 
och utveckla skolans värdegrundsarbete. Kerstin arbetar med idrott och hälsa från för-
skoleklass och uppåt.

Inga Oliynyk är verksam som lärare i idrott och hälsa i Karlskrona kommun och har 
undervisat i ämnet i årskurs 1 till 9. Hon har forskat vid den idrottsvetenskapliga insti-
tutionen, Malmö högskola. Forskningen har handlat om hur genus skapas i vardagliga 
situationer i idrott och hälsa på lågstadiet och pedagogiska implikationer av detta.

Mikael Quennerstedt arbetar som professor i idrott med inriktning mot didaktik vid 
Örebro universitet. Mikaels forskning handlar dels om hälsa i relation till skolämnet 
idrott och hälsa, dels om vad elever lär sig i olika sammanhang.
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Tomas Peterson är professor i idrottsvetenskap vid Malmö högskola och Professor II 
vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim. Hans forskningsområ-
den är svensk fotbolls professionalisering, selektions- och rangordningsmekanismer 
inom barn- och ungdomsidrott, relationen mellan skol- och föreningsidrott, idrottspoli-
tik samt idrott och socialt entreprenörskap.

Izabela Seger är verksam som idrottslärare på Björkebyskolan, samt lektor i idrottsve-
tenskap i Järfälla kommun. Hennes arbete fokuserar på skolutvecklingsfrågor och lä-
rarnas professionalitet, samt utveckling av idrottsundervisningen. Izabelas forskning 
handlar om ämnesdidaktiska frågor i idrott och hälsa med inriktning mot likvärdighet,
bedömning och betygsättning.

Björn Tolgfors är doktorand i idrottsvetenskap vid institutionen för hälsovetenskaper 
på Örebro Universitet. Efter forskarskolan fick han möjlighet att fortsätta med sina 
studier om bedömning för lärande (BFL) i ämnet idrott och hälsa. Forskningsprojektet 
utvidgades genom en fältstudie av hur BFL tar sig uttryck i ämnet idrott och hälsas 
bedömningspraktik och vad den formativa bedömningen gör med lärare, elever och 
ämnesinnehåll.
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Forskarskolan i idrott och hälsas didaktik: praktiknära 
idrottsdidaktik 

Håkan Larsson, Suzanne Lundvall, Jane Meckbach, Tomas Peterson och Mikael 
Quennerstedt

Vad ska elever lära sig i idrott och hälsa? Hur lägger man upp undervisning som stöd-
jer alla elever i deras lärande? Hur kan lärare göra likvärdiga bedömningar av ele-
vers kunskaper? Detta är några av de frågor som behandlas i boken du nu håller i.
Boken sammanfattar den forskning som genomförts inom Forskarskolan i idrott och 
hälsas didaktik (FIHD). FIHD startade år 2011 som ett led i den statliga satsningen 
Lärarlyftet, där särskilda medel avsattes för genomförandet av forskarskolor för lärare 
och förskollärare. Deltagarna i FIHD är alla verksamma lärare i idrott och hälsa. Detta 
har en central betydelse i sammanhanget. Skolämnet idrott och hälsa har funnits länge 
i den svenska skolan, men den vetenskapliga förankringen och utforskningen av ämnet 
har varit svag. Den forskning som existerat har inte i första hand genomförts av, eller 
på initiativ av, lärare i ämnet. Initiativen har istället kommit från annat håll, ofta från 
olika myndigheter. Forskningsresultaten har speglat myndigheternas intressen snarare 
än lärarnas. Därför är det ett stort nöje att i denna antologi få möjlighet att presentera 
forskningsresultat som bygger på lärares frågor och där lärare har bedrivit forskning. I 
detta inledande kapitel presenterar FIHD:s styrgrupp, bestående av medarbetare vid 
Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), Malmö högskola och Örebro universitet, 
bakgrunden till FIHD, forskningsläget då lärarna påbörjade sina forskningsprojekt 
samt de ambitioner som varit förknippade med forskarskolan.

Kroppsövningar i skolan genom 200 år 

Ämnet idrott och hälsa ska under skoltiden stimulera barn och unga till fysisk aktivitet 
och lärande av ett antal specifika förmågor. Det är obligatoriskt såväl i grundskolan
som i gymnasieskolan. Under sin snart 200-åriga historia har emellertid ämnet föränd-
rats vad gäller namn, innehåll och legitimitet. Under senare tid har ämnet både ifråga-
satts och efterfrågats i den samtida samhällsdebatten. Samhällsutvecklingen har inne-
burit att såväl realistiska som orealistiska förväntningar ställts på ämnet. Fokus har 
skiftat från nationens behov av disciplinerade och hälsosamma kroppar till behovet av 
folkhälsa och fysiskt aktiva livsstilar (Utbildningsutskottet, 20150407). Ämnets bety-
delse i termer av motorisk och social utveckling, kroppskännedom och välbefinnande 
omnämns i såväl politiska sammanhang som när yrkesverksamma lärare och föräldrar 
diskuterar dess innehåll och betydelse.
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Historiskt sett har ämnet bytt namn fem gånger: från gymnastik till gymnastik med lek 
och idrott, tillbaka till gymnastik via idrott och slutligen till idrott och hälsa. Ämnets 
syfte och innehåll har förändrats parallellt med namnbyte och tidsanda (Annerstedt 
1991). Den gymnastik som från början erbjöds pojkar i statens läroverk var huvudsak-
ligen inriktad mot fysisk fostran och karaktärsdaning med ställningsgymnastik och 
vapenövningar. När folkskolan infördes 1842 var undervisningen i gymnastik alltjämt 
i huvudsak inriktad på pojkarnas fysiska fostran. 

Namnbytet till gymnastik med lek och idrott (1928 för folkskolan respektive 1919 för 
läroverket) medförde att ämnet kom att bejaka samhällets debatt om barns behov av 
friare övningar och lekens välgörande påverkan. Undervisningen (fortsatt åtskild när 
det gäller kön) kom att betona en allsidig kroppsutveckling, hälsa och levnadsglädje. 
Först nu kom övningarna att anpassas till ålder och kön. För flickor skulle undervis-
ningen ägnas åt fysisk och estetisk fostran och ses som en motvikt mot det ansträngan-
de skolarbetet. Vid enhetsskolans införande i mitten av 1900-talet betonades ämnets
hälsomål och dess socialt fostrande funktion. Pojkar och flickor skulle i grundskolan 
ges undervisning som passade deras ”behov”. För flickor betonades särskilt det gym-
nastiska-estetiska-rytmiska innehållet och för pojkar de prestationsbetonade spelen, 
idrotten samt färdighetsgymnastiken (Lundquist Wanneberg 2004). Motsvarande 
skrivning återfanns för gymnasieskolan, där de kvinnliga elevernas undervisning skul-
le präglas av ett rytmiskt vackert utförande med eller utan handredskap, medan de 
manliga elevernas övningar skulle ha en mera utpräglat muskelstärkande verkan 

Runt 1970 togs begreppet fysisk fostran bort då det ansågs otidsenligt. Gymnastik blev 
namnet för båda skolformerna (1969 i grund- respektive 1970 i gymnasieskolan) och 
undervisningen kom att fokusera ökad fysisk prestationsförmåga, en ändamålsenlig 
arbetsteknik och ett estetiskt rörelsesätt. Eleven sattes på ett tydligare sätt i centrum 
och nivåanpassad undervisning förordades. I gymnasieskolan poängterades särskilt 
träning av elevernas kondition, dock kvarstod de traditionella skillnaderna för flickor 
och pojkar. Skild undervisning för flickor och pojkar från årskurs 5 kom att kvarstå i 
många skolor ända fram till slutet av 1970-talet (Sandahl 2005).

I samband med grundskolereformen 1980 kom ämnet att benämnas idrott. Namnbytet 
var dock inte helt oproblematiskt då idrott vanligtvis förknippas med Riksidrottsför-
bundets verksamhet (dvs. tävlingsidrott). Skolan skulle nu verka för jämställdhet och 
samundervisning infördes, vilket påverkade ämnets organisation och innehåll. Ergo-
nomi, hälsa och träning tillkom som nya moment. Dessutom skulle ämnet ge kunska-
per om den ekologiska balansen i naturen med hjälp av undervisning i friluftsliv. Lik-
nande förändringar skedde i gymnasieskolan sju år senare (1987) (Lundvall & Meck-
bach 2003).
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I och med skolreformen 1994 övergick det svenska skolsystemet från regelstyrning till 
målstyrning, med påföljd att ungdomsskolan fick nya läroplaner. Ämnet bytte återigen 
namn – till idrott och hälsa – och en nygammal betoning på hälsa lyftes fram. Ämnets 
övergripande mål blev att utveckla elevers fysiska, psykiska och sociala hälsa, stimule-
ra till en fysiskt aktiv livsstil samt att eleven skulle öva upp ett eget ansvar för fysisk 
träning (Lundvall & Meckbach 2003). Den senaste läroplansreformen 2011 har inne-
burit att ämnet nu utgår från ett antal förmågor som eleverna ska uppnå vid olika års-
kurser i grundskolan respektive efter avslutad kurs i gymnasieskolan. Ämnet har ett 
övergripande formulerat centralt innehåll och föreskrivna kunskapskrav. Inga direktiv 
finns emellertid kring hur lärare ska organisera det centrala innehållet eller genomföra 
undervisningen.

Sammanfattningsvis har ämnet gått från disciplinering, korrigering och övning av 
kroppen med hjälp av förutbestämda gymnastikövningar, till en mångfald av olika ty-
per av sammansatta och komplexa rörelser med fokus på att utveckla elevernas allsidi-
ga rörelseförmåga och kunskaper om hälsa och livsstil. I tabellen nedan återges en 
översiktlig bild av hur kroppsövningsämnets inriktning har förändrats över tid och vad 
som utgjort ämnets legitimitetsbas (Lundvall & Meckbach 2008).

Tabell 1: Utveckling av skolans kroppsövningsämne under snart 200 år (bearbetad efter Lundvall & 
Meckbach 2008)

Gymnastik Gymnastik 
med lek och 

idrott

Gymnastik Idrott Idrott och 
hälsa

Idrott och hälsa

Folk/grundskola 1842 1928 1969 1980 1994 2011

Läroverk/gymnasium 
1820

1919 1970 1987 1994 2011

                                    Linggymnastik Fysiologisk träning, idrotter, 
social interaktion

Hälsa och 
livsstil

Allsidiga rörelser 

och hälsa

Könsuppdelad undervisning Samundervisning

Medicinsk hälso-/hygiendiskurs Fysiologisk diskurs Hälsopedagogisk diskurs
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Ämnet idrott och hälsas inbyggda konflikter 

Förändringar av idrott och hälsa har historiskt sett ingalunda gått smärtfritt till. Idrotts-
historikern Gertrud Pfister påpekar spänningar som funnits sedan lång tid:

Som en del av kroppsövningskulturen har idrott och hälsa, sedan dess tillkomst i 
början av 1800-talet, präglats av strider gällande hur man på det bästa och mest 
långsiktiga sättet ska främja kropp och själ bland medborgarna (Pfister, 2003, p. 
83; vår översättning).

I ämnets mångåriga historia finns en lång tradition av fokus på individens kroppsliga 
skolning och specifika rörelsekulturer samtidigt som förväntningarna från samhället 
många gånger har varit betydligt bredare; att lösa folkhälsoproblem och då särskilt 
problem som berör barns och ungas fysiska hälsa (Lundvall & Schantz, 2013). Sedan 
1960-talet har styrdokumenten betonat att ämnet ska ge tillfälle till såväl rörelse som 
kunskaper om nyttan med rörelse. Uppfattningen om att deltagandet i rörelseaktiviteter 
i sig självt kan bidra till ett aktivt liv har på många sätt omfamnats av lärarutbildning 
och lärare. Undervisningen antas bidra till individuell hälsa och goda livsstilsvanor 
bland eleverna om den sker under lustfyllda former, och är fylld av rörelseglädje och 
gemenskap. Denna uppfattning om ämnet riskerar dock att förenkla det faktum att det 
delvis innefattar olika rörelsekulturer som tillsammans bildar ett slags fält. (figur 1).

grundläggande former av fysisk träning:

konditions-, styrke-, rörlighets- and koordinationsträning

(Ling-)    gymnastik

friluftsliv

t.ex. skogspromenad  

tävling

t.ex. friidrott, 
lagbollspel

expressiv

estetisk

t.ex. fridans, 
parkour

En traditionellt 
mansdominerad 
domän 

En traditionellt 
kvinnodominerad

domän

kroppsövningsfältet

vardagsmotion

t.ex. aktiv transport  

mätning                                                    icke-mätning                                          icke-mätning

motions- gymnastik

lek     och 

Figur 1. Bild över kroppsövningsfältet i Sverige, som över en tid av nästan 200 år utvecklats i olika 
riktningar. Linggymnastiken utgjorde från början den dominerande rörelsekulturen. Idag ryms flera 
olika rörelsekulturer om än spänningar mellan olika kulturers utrymme och legitimitet finns (Lundvall 
& Schantz, 2013)
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De positioneringar och spänningar som finns inom kroppsövningsfältet bottnar delvis i 
olika rörelsekulturer, men har också sin grund i det omgivande samhällets förväntan på 
vilken typ av kunskap och kunnande som ämnet ska bidra med. Utöver de grundläg-
gande formerna för fysisk träning (styrketräning, konditionsträning m.m.) har över tid
allt ifrån lekens, Linggymnastikens, tävlingsidrotternas, dansens och friluftslivets rö-
relsekulturer samt vardagsmotion och fysiskt aktiv transport tilldelats legitimitet och 
utrymme i skola och på lärarutbildning, om än i olika omfattning (Lundvall & Schantz,
2013)

I ett nutida perspektiv, där ämnets måluppfyllelse uttrycks genom kunskapskrav som 
främst handlar om att eleven genom sitt deltagande ska visa kunskap om och förståelse 
för ett visst kunskapsstoff, uppstår ett antal problem för verksamma lärare att hantera. 
Vad blir ämnets egentliga uppgift, och vilka synsätt på rörelse ska då prägla utform-
ningen av ämnets innehåll och undervisning? Blir det primära att ge eleven tillfälle till 
fysisk aktivitet i hopp om att utveckla livsstilsvanor, eller blir den primära utgångs-
punkten att utveckla individens kunnande om rörelsers innebörder och sammanhang? 
Studier visar att lärares utgångspunkter ofta blir en blandning av dessa synsätt, men att 
lärare trots allt låter aktivitetsperspektivet vara överordnat Och detta har orsakat kritik. 
Skolinspektionen har väckt frågor om såväl lärarnas utgångspunkter som lektionernas 
innehåll, och huruvida innehållet ger grund för bedömning och betygsättning i linje 
med nuvarande kunskapskrav (Skolinspektionen, 2010, 2012).

En intressant aspekt är att ämneslärarutbildningarna har avhållit sig från att synliggöra 
ämnets inneboende konflikter – trots en förändrad omvärld med helt nya förutsättning-
ar för barns och ungas deltagande i idrott och fysisk aktivitet. Verksamma lärare brot-
tas därför med de olika förväntningar som kommer från elever, föräldrar, forskare, po-
litiker och allmänhet

Ambitionerna med forskarskolan 

Före år 2000 var idrott och hälsa ett relativt outforskat ämne. De senaste femton åren 
har emellertid inneburit ett rejält uppsving för forskning om ämnet. Jämfört med en 
avhandling och någon enstaka studie under 1990-talet, kom ett 20-tal avhandlingar om 
ämnet eller näraliggande områden att läggas fram mellan åren 2000 och 2015 (se t ex 
Backman, 2010; Ekberg, 2009; Liljeqvist, 2013; Londos, 2010; Maivorsdotter, 2012; 
Nyberg, 2014; Quennerstedt, 2006; Schenker, 2012; Öhman, 2007). Utöver avhand-
lingar genomfördes också ett antal forskningsprojekt av utbildningssociologisk och 
läroplansteoretisk karaktär (Eriksson, et al., 2005; Larsson & Redelius, 2008). I stor 
utsträckning har forskningen behandlat frågor som påkallats i och med läroplansrefor-
merna 1994 respektive 2011, och inte minst har relationen mellan uppdragets art så-
som det formuleras i de nationella styrdokumenten och lärares syn på sitt uppdrag re-
spektive undervisningens genomförande studerats. Ett annat dominerande kunskaps-
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område kan benämnas som "synen på kropp och kön" i ämnet. Även dessa studier har i 
huvudsak utgått från sociologisk kunskapsbildning och den har bidragit till en rik och 
nyanserad kunskap om ämnet avseende dessa frågor (se t ex Larsson et al., 2009, Re-
delius et al., 2009; Öhman, 2007). 

Noteras bör, emellertid, att denna forskning oftast är det som Ingrid Carlgren nämner 
som forskning ”om och på lärarna istället för de frågor lärarna arbetar med i verksam-
heten” (Carlgren, 2011, s. 67). De senaste årens idrottsdidaktiska forskning har dock 
inneburit ett ökat intresse för mer praktiknära frågor kring undervisning och lärande, 
där forskningsprojektet ”Idrott och hälsa – ett ämne för lärande?” kan ses som ett svar 
på avsaknaden av forskning med utgångspunkt i teorier om lärande. I projektet video-
filmas och analyseras pågående undervisning i syfte att undersöka såväl kunskapsbild-
ning som undervisning och lärande i ämnet (Larsson et al., 2014; Quennerstedt, et al., 
2014).

Internationellt ser bilden relativt likartad ut med jämförelsevis omfattande forskning på 
och om lärare snarare än med och utifrån lärarna (Kirk et al., 2006). Det är också en 
övervikt på studier om undervisningens innehåll och lärares kunskaper till förmån för 
studier som behandlar vad och hur elever lär sig i ämnet. Rink (1999) menar dessutom 
att teorier om lärande används som recept på hur lärare ska undervisa snarare än som 
ett sätt att förstå lärandet i ämnet. Mycket av den mer praktiknära forskningen har ge-
nomförts med situerade teorier (Sinelnikov, 2009; Macphail et al, 2004), och forskarna 
har då inte sällan intresserat sig för olika pedagogisk modeller såsom ’’Teaching Ga-
mes for Understanding (TGfU) (e.g. Tan, Chow & Davies, 2012; Griffin, Brooker & 
Patton, 2005), ‘Cooperative learning’ (e.g. Dyson, Griffin & Hastie, 2004; Goodyear, 
Casey & Kirk, 2014) eller ‘the Sport Education Model’ (e.g. Kirk, 2012; Wallhead & 
O’Sullivan, 2005).

Ovanstående sätter ljuset på att den praktiknära forskning som genomförts internatio-
nellt i stort kan beskrivas vara utifrån två läger (Quennerstedt & Maivorsdotter, kom-
mande). Det ena lägret har som mål att utveckla praktiken genom utforskning av olika
typer av pedagogiska interventioner. Dessa insatser syftar till att förändra undervis-
ningspraktiken och att pröva ut ’best practice’ som lärare sedan kan genomföra. På så 
sätt är den internationella forskningen normativ i mycket större utsträckning än den
svenska. Det andra lägret har som mål att utveckla begrepp och metoder för att stödja 
fler empiriska studier av en pågående pedagogisk praktik. Avsikten med denna forsk-
ning är att skapa välgrundade forskningsresultat som kan leda till reflektion, diskus-
sioner och nyanserade beslut hos lärare, vilket i sin tur förväntas leda till nya och in-
novativa sätt att undervisa. Studierna i FIHD har i huvudsak utgått från det andra läg-
rets utgångspunkter. 
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Lärdomar från forskarskolan 

Som nämnts ovan har tidigare studier av ämnet idrott och hälsa i huvudsak haft utbild-
ningssociologisk och läroplansteoretisk inriktning. Denna forskning har varit praxisnä-
ra genom att den har handlat om problem i verksamheten. Dock har analyserna inte 
huvudsakligen skett utifrån de undervisande lärarnas behov, utan snarare utifrån andra 
mindre praktiknära perspektiv. Avsikten med forskarskolan har varit att stärka prak-
tiknära didaktisk forskning med fokus på elevers lärande. Forskarskolan har utgjort en 
unik möjlighet att problematisera frågor om kunskap, undervisning, lärande, bedöm-
ning, jämställdhet, likvärdighet och så vidare, i idrott och hälsa utifrån perspektiv som 
tar sin utgångspunkt i ämnets unika förutsättningar.

Forskarskolans uppgift har varit praktikinriktad, men samtidigt inriktad på att stärka 
kopplingen mellan praktik och teori. När den startades föreställde vi oss att doktoran-
derna (de antagna lärarna) skulle intressera sig exempelvis för frågor som vad lärare
ska göra med elever som inte vill vara med på lektionerna eller hur lärare ska hantera 
den grupp elever som alltid vill spela fotboll, Andra frågor som kunde ha blivit före-
mål för studier var varför killar får högre betyg än tjejer, hur lärare ska göra när sko-
lans budget inte räcker till för friluftsliv och så vidare. Vi föreställde oss emellertid 
också att frågeställningarna i mindre utsträckning skulle handla om vad andra lärare 
gör och uppfattar (ett utifrånperspektiv) och mer om praktiskt förankrade frågor som 
lärarna möter i sin verksamhet (ett inifrånperspektiv), såsom olika sätt att förstå rörelse 
och undervisning i rörelse. 

Att forskarskolans ambition har varit praktiknära, behöver inte medföra att dess bety-
delse i ett samhälleligt perspektiv begränsas. Idrotten, inklusive skolämnet idrott och 
hälsa, har varit en del av folkhemsbygget och i många sammanhang bidragit till en 
demokratisk fostran inom ramen för en någorlunda homogen kultur. Dess socialise-
rande roll blir emellertid något annorlunda i ett mångkulturellt samhälle. Man kan där-
för bland annat ställa sig frågan om idrotten fortfarande kan legitimeras utifrån dess 
”fostrande roll”, vare sig det gäller inom eller utanför skolan. Undervisningen och lä-
randevillkoren i skolämnet behöver förstås och också analyseras i detta mångfacettera-
de sammanhang, med hjälp av teorier om såväl samhällsförändring som kroppsligt 
lärande.

Vad blev då resultatet av forskarskolan? Vilka forskningsfrågor valde doktoranderna 
att arbeta med och hur gick det med den praktiknära ansatsen? De forskningsfrågor 
som doktoranderna har intresserat sig för har till vissa delar liknat dem som fanns in-
nan forskarskolans tillkomst. Andra lärare har studerats, utbildningssociologiska och 
läroplansteoretiska perspektiv har använts för att belysa bedömning och dokumenta-
tion och forskningsfrågor har ställts med utgångspunkt i nationella styrdokument. Här 
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är det rimligt att föreställa sig att tidigare forskning, befintliga forskningsmiljöer och 
handledare kan ha bidragit till uppsatsernas utformning. 

Emellertid finns också skillnader gentemot tidigare forskning om idrott och hälsa. I 
några uppsatser förekommer mer praktiknära studier där lärarens egen undervisning är 
under lupp, något som metodologiskt är förhållandevis komplicerat att genomföra. 
Doktoranderna har i forskarskolan tillåtits att göra dessa experimenterande resor och 
inom ramen för den idrottspedagogiska forskningen fått använda tämligen obeprövade 
forskningsmetoder, och detta med ett gott resultat.

Uppsatserna följer våra föreställningar om att idrott och hälsas didaktik kan undersö-
kas med vitt skilda fokus – från utvecklandet av rörelsekvaliteter till granskning av 
rådande normer i ämnet. Gemensamt för alla uppsatserna är dock en önskan om att 
utveckla och förbättra praktiken. Det ligger emellertid en utmaning i att förändra prak-
tiken med praktikens eget perspektiv.

Antologins innehåll 

Antologin innefattar elva kapitel av lärare som medverkat i forskarskolan. Fyra lärare 
har av olika skäl inte kunna medverka i denna antologi.1

Följer gör två kapitel om ”hälsa” i idrott och hälsa. Alltsedan detta begrepp i och med 
skolreformen 1994 fick en tydligare närvaro i styrdokumenten har det varit delvis 
oklart vad det kan innebära för undervisning i idrott och hälsa. Undervisningen kring 
begreppet verkar ofta ha präglats av ett synsätt på hälsa som ”frånvaro av sjukdom” –
ett negativt sätt att definiera hälsa. I det följande kapitlet, kallat ”Elevers förståelse av 
hälsa i idrott och hälsa”, presenterar Annika Ahlberg resultat från en studie om högsta-
dieelevers syn på hälsa i idrott och hälsa. Eleverna i studien framhåller begreppets 
komplexa karaktär. En del av dem, särskilt de ambitiösa eleverna, verkar uppleva en 
press på att ”leva hälsosamt”. Liknande resultat framkommer i Magnus Brolins kapitel
”Är grönsaker alltid hälsosamt?” om olika perspektiv på hälsa i en skolas övergripande 
hälsoarbete. Brolin framhåller betydelsen för skolor och lärare av att se hälsa ur ett 

Kapitlen belyser flera av de 
områden som den tidigare forskningen har lyft fram som särskilt viktiga att öka kun-
skapen om. I det första kapitlet, ”Träffar vi alltid rätt? Elevers lärande i idrott och häl-
sa”, presenterar Andreas Jacobsson en studie om hur lärare i gruppintervjuer resonerar 
om elevers lärande. Bakgrunden till denna studie ligger i att lärare i idrott och hälsa 
sällan verkar samtala med varandra om vad det är eleverna ska lära sig genom att delta 
i undervisningen och hur man som lärare kan upptäcka och ge eleverna återkoppling 
på deras lärprocesser.

1 Några lärare är inte färdiga med sina arbeten. Av de färdiga studierna saknas Marie Graffman-
Sahlbergs studie om Fysisk hälsa som lärobjekt: En laborativ undervisningsmodell i idrott och hälsa i
föreliggande antologi.
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helhetsperspektiv snarare än som en uppsättning imperativ (Ät rätt! Sov! Rök inte!
Osv.) som ska trummas ut till eleverna.

Såväl forskning om idrott och hälsa som Skolinspektionens granskningar av ämnet har 
påvisat ett behov av utveckling av undervisningen i idrott och hälsa. Kerstin Nilsson 
erbjuder i kapitlet ”Hitta lätt – så blir det rätt!” en bild av hur undervisning på mellan-
stadiet i att orientera sig med hjälp av en karta kan utvecklas. Nilssons studie bygger 
på material från en så kallad Learning Study, en metod för lärare att samtidigt utveckla 
undervisningen och sin kunskap om undervisningens lärobjekt. I kapitlet ”Dansspel 
som läromedel” presenterar Béatrice Gibbs resultat från en interventionsstudie där hon 
som undervisande lärare testade ett interaktivt dansspel som läromedel. Denna studie 
belyser hur bruket av läromedel kan erbjuda lärare i idrott och hälsa såväl effektiva 
hjälpmedel som möjligheter att träda tillbaka i undervisningsprocessen för att kunna 
göra observationer av elevers lärande. Även Rickard Håkanson pekar i sitt kapitel 
”Dokumentation i idrott och hälsa – en omöjlig ekvation?” på lärares behov av att 
kunna träda tillbaka i undervisningsprocessen för att möjliggöra observation och do-
kumentation av elevers lärande. Möjligheterna att dokumentera hänger inte primärt på 
”smarta tekniska lösningar” utan förutsätter snarare en förändring av hela undervis-
ningsupplägget.

Studier om undervisning syftar också till att utveckla lärares förmåga att reflektera 
kritiskt över undervisningsupplägget för att möta alla elever. I kapitlet ”Passar jag in? 
Nyanlända ungdomars möte med idrott och hälsa” presenterar Åke Huitfeldt resultat 
från en intervjustudie med nyanlända elever om deras upplevelser av idrott och hälsa 
på gymnasiet. Huitfeldt pekar på behovet av en dubbel kompetens hos lärare, dels 
förmågan att sätta sig in i de nyanlända elevernas situation – inklusive att känna till 
något om deras tidigare erfarenheter av idrott, dels förmågan att reflektera kritiskt över 
sina egna föreställningar om ”normal” undervisning. Såväl kunskaper om eleverna 
som kunskaper om ämnets normer krävs för att lärare ska kunna förändra undervis-
ningen så att den blir meningsfull för alla elever. Liknande slutsatser drar Inga Oliynyk 
i sitt kapitel ”Att göra tudelning – idrott och hälsa i åk 1 ur ett genusperspektiv”. Oliy-
nyk belyser med hjälp av observationer hur lärare försöker utmana ojämställdhet i un-
dervisningen, men hur de då samtidigt ibland förstärker stereotypa föreställningar om 
flickor och pojkar. Uppgiften att utmana traditionella könsmönster förutsätter att lärare 
kritiskt kan reflektera över sina egna föreställningar om idrottsundervisning och om 
flickor och pojkar.

Antologin avrundas med tre kapitel om ett mycket uppmärksammat område: bedöm-
ningar och betygssättning i idrott och hälsa. I kapitlet ”Bedömning för Lärande (BFL) i 
ämnet idrott och hälsa” presenterar Björn Tolgfors en studie om just bedömning för 
lärande. All bedömning syftar inte till betygssättning, utan lärares bedömningar i sam-
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band med undervisning syftar desto oftare till att främja elevers lärande. Tolgfors be-
lyser emellertid att bedömningsuppdraget är komplext och tvetydigt för lärare. Denna 
tvetydighet kring bedömningsuppdraget framgår även av de två övriga kapitlen kring 
betyg och bedömning. Jenny Kroon belyser i kapitlet ”Vad är ’kroppslig förmåga’? 
Om behovet av ett yrkesspråk i idrott och hälsa” gymnasielärares vedermödor med att 
förstå nya begrepp som inte tidigare brukats i läroplanssammanhang (t ex kroppslig 
förmåga) och som introducerades i och med skolreformen 2011. Hon pekar även på ett 
akut behov av ett gemensamt yrkesspråk för lärare i idrott och hälsa. Izabela Seger 
belyser i sitt kapitel, ”Betygsättning – ett (o)möjligt uppdrag?”, de överväganden som 
lärare ställs inför i det att de fastställer elevers betyg i idrott och hälsa. Lärare verkar 
ofta, särskilt ambitiösa lärare, dokumentera och bedöma ”in absurdum”, både för att 
kunna sätta rättvisa betyg och för att kunna motivera betygen för elever och föräldrar.
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Träffar vi alltid rätt? Elevers lärande i idrott och hälsa 
Andreas Jacobsson

Idag är ingen bra dag. Trots att Marcus tycker att idrott är ett av de roligaste ämnena 
känner han sig idag mest i vägen och absolut inte ”sportig”.

- Försök att söka fria ytor, Marcus! uppmanar idrottsläraren. 
- Bra löpning! fortsätter en av de sportiga klasskompisarna. 
- Kom igen nu! Du måste komma rättvänd, Marcus! skriker en annan.

Marcus blir förvirrad. Vad är en fri yta, ”bra” löpning och hur fasen är man vänd på 
rätt sätt? Plötsligt gör Marcus motståndare ett mål. Oj! tänker Marcus. Riktigt snyggt! 
Han är inte sen att hänga med i applåderna och att uppmuntra ett par spelare i mot-
ståndarlaget.

- Ruskigt snyggt mål! säger Marcus och dunkar en klasskompis i motståndarlaget 
i ryggen.

Marcus märker att han får en del konstiga blickar från några av sina egna lagkompi-
sar. Snart är det dags igen. Motståndarlaget gör ännu ett mål! Precis innan målet rå-
kade Marcus fumla lite med bollen och tappa den. Han blir lite irriterad på sig själv 
och stampar med foten hårt i golvet. Plötsligt blir han lite orolig för hur lagkompisar-
na ska reagera den här gången. Den här gången händer det konstiga saker. 

- Kom igen nu, Marcus… Skit i det där. Nu vänder vi det här! säger några av de 
sportiga klasskompisarna uppmuntrande.

Marcus får nu stöd av sina egna lagkompisar och till och med en klapp på axeln. Vad 
hände nu? tänker Marcus. Jag tappade ju bollen? De här kommentarerna brukar bara 
de sportiga få.  Han känner sig plötsligt lite sportig, som en av de andra. Var det bara 
för att han visade att han blev besviken och arg vid det andra målet? 

Marcus fattar att det verkar vara viktigt att visa att man blir besviken när andra laget
gör mål. Och framförallt - Att det inte är okej att glädjas med motståndarna! Marcus 
ser sig omkring under tiden han tillsammans med sina lagkompisar vandrar upp mot 
planens mitt för att starta spelet efter målet. Han är fortfarande lite förvirrad. Vad
fasen är det vi egentligen ska vända på?

Skolan är en plats där lärande förväntas ske. Ett av ämnena som barn och ungdomar 
möter i skolan är idrott och hälsa. Därför bör rimligtvis innehållet i idrott och hälsa
vara kopplat till någon form av lärande. Det verkar som att en hel del lärare i ämnet 
och tar elevers lärande förgivet och sällan diskuterar elevers lärande. Sannolikt lämnar 
många elever sina lektioner i idrott och hälsa med nya erfarenheter – de har lärt sig 
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något. Däremot betyder inte det att elever alltid lär vad lärare förväntar att de bör lära. 
Om lärare inte identifierar och reflekterar över det lärande som sker, riskerar innehållet
i undervisningen att utveckla helt andra förmågor än de som kursplanen framskriver. 
En av förutsättningarna för att ”träffa rätt” med ett innehåll är att lärare börjar reflekte-
ra över vad och hur elever lär.

Skolan har ett bildningsuppdrag med utgångspunkt i aktuella styrdokument. Sett till de 
senaste fyrtio åren har en fokusförskjutning skett i skolans kursplaner. Från att tidigare 
innehålla beskrivningar av hur lärare bör göra, till att nu innehålla beskrivningar av 
vad elever bör lära (Carlgren & Marton, 2002; Larsson & Meckbach, 2007). Senare 
tids idrottsdidaktiska forskning ger dock en bild av att lärare i idrott och hälsa verkar 
ha svårt att beskriva elevers lärande i relation till sitt presenterade innehåll i undervis-
ningen (Lundvall & Meckbach, 2008; Quennerstedt, m fl., 2008; Öhman & Quenner-
stedt, 2008). Lärare verkar främst fokusera på att aktivera elever samt att få elever att 
vilja delta och känna glädje (Larsson, 2004; Meckbach, 2004; Quennerstedt, 
2006;Larsson m fl., 2010). Många elever verkar också uppleva glädje i att delta, dock
utan att uppfatta något lärande (Larsson, 2008). Skolinspektionen (2010, 2012) beskri-
ver att lärares diskussioner om lärande verkar överskuggas av diskussioner kring me-
toder och aktiviteter. En möjlig förklaring till elevernas uppfattning kan därför vara att
lärare tar elevers lärande förgivet utan att tydliggöra det lärande som sker och istället
fokuserar på att presentera metoder som stimulerar till en hög aktivitet.

Visst lär sig elever en hel del genom att aktiveras och att delta, men vad? Och hur? Om 
elevers lärande sällan diskuteras kan det finnas en risk att undervisningen kommer att 
ske med otydliga lärandemål och kunskapskrav. Ett tydligt exempel kan vara den inle-
dande berättelsen om Marcus där läraren hade avsikten att den presenterade aktiviteten 
skulle lära Marcus andra saker än att det är bra att inte visa glädje då motståndare gör 
mål. 

Ambitionen med detta kapitel är att diskutera lärande i relation till idrott och hälsa. 
Utgångspunkten är resultat från en studie där en grupp av lärare i idrott och hälsa talar 
om elevers lärande, kopplat till sin egen undervisning (Jacobsson, 2014). Inledningsvis 
redovisas ett par av resultaten ur studien.

Faktaruta om studien 

Träffar vi alltid rätt? Lärarens tal om resurser för elevers lärande i ämnet Idrott 
och hälsa 

Syftet med studien har varit att undersöka hur lärare i idrott och hälsa beskriver 
olika resurser för elevers lärande i ämnet. 
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Urval: Fem lärare i idrott och hälsa med en yrkeserfarenhet mellan 2 och 15 år, 
samtliga verksamma i grundskolan (F-9). Samtliga lärare har en vana av didaktis-
ka diskussioner och har varit aktiva som nätverksledare, referenspersoner för 
utformandet av Lgr 11 och föreläsare på fortbildningar. 

Metod: Videostimulerade fokusgrupper. Lärargruppen gavs vid fyra tillfällen ut-
rymme att diskutera videoinspelade sekvenser från deras egen undervisning. 

Analys: Diskussionerna låg till grund för en innehållsanalys vars innehåll konden-
serades och kategoriserades till vissa teman.  

Teoretisk referensram: För att bättre förstå kategorierna togs utgångspunkt i ett 
situerat perspektiv på lärande (Lave & Wenger, 1991). 

Resurser för lärande i idrott och hälsa 

Lärargruppen som intervjuades i studien uppmanades att diskutera olika aspekter av 
elevers lärande, då elever deltar i undervisningen i idrott och hälsa. I diskussionerna 
framträder saker som på olika sätt uppfattas påverka elevers lärande i olika situationer.
Dessa kallas fortsättningsvis för resurser för lärande. Begreppet resurser är lånat av 
Lave och Wenger (1991) som menar att det finns vissa strukturerande resurser vilka 
ger elever tillgång till lärande på varierande sätt i olika situationer. I lärargruppens tal 
identifieras i huvudsak två kategorier av resurser. Den första kategorin, Relationella 
resurser för lärande, innehåller lärargruppens resonemang om hur elevers lärande på-
verkas av olika relationer. Här diskuteras exempelvis hur elevers lärande påverkas av 
andra elevers handlande, lärares handlande, lärares och elevers instruktioner, elevers 
förhållande till mål, kunskapskrav och innehåll. Inom denna kategori beskriver lärar-
gruppen sin egen uppfattning av hur elevers lärande påverkas av resurser som trygghet 
(i form av arbetsro och tillåtande klimat), elevers strävan efter att socialt positionera 
sig inom gruppen, synliga variationer av olika färdigheter, presentation av tydliga syf-
ten, uppfattningar av lektionsinnehållets nytta och värde samt elevers skiftande agen-
dor med sitt deltagande. Den andra kategorin, Individuella resurser för lärande, inne-
håller beskrivningar av lärargruppens uppfattningar av hur elever själva verkar påverka 
sitt eget lärande. Lärargruppen återkommer till att elever själva formar en nytta av ett 
innehåll, eller en viss situation. Uppfattningen är att elever verkar skapa varierande 
mening eller nytta med ett innehåll, som exempelvis att göra sitt bästa för att få ett bra 
betyg eller att deltagandet ger en möjlighet till att utveckla deras välbefinnande.

Begreppet ”nytta” ges stort utrymme i lärargruppens diskussioner. Nytta diskuteras i 
form av både relationella och individuella resurser för lärande. Lärargruppen resonerar 
kring att lärare ofta har en egen uppfattning om nyttan med ett visst innehåll. Det är 
även den nytta man som lärare vill att eleverna ska uppfatta. Tydliggörandet och 
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kommunikationen av vad som bör upplevas som meningsfullt, autentiskt eller relevant 
ses exempelvis som en resurs för elevers lärande. Parallellt med detta resoneras kring 
en annan resurs; nyttan som elever själva verkar skapa i relation till det som ses viktigt
för dem själva. Lärargruppen menar att den nytta som lärare förmedlar med ett inne-
håll inte alltid överensstämmer med den nytta som elever själva verkar skapa med 
samma innehåll. Den inledande berättelsen beskriver exempelvis en situation där Mar-
cus skapar en nytta i att få uppskattning av de populära sportiga eleverna då han visar 
missnöje. Han lär sig att uppträda på ett visst sätt, som han förmodligen kommer att 
upprepa vid andra liknande situationer. Lärarens syfte med innehållet var något helt 
annat. Dessa olika riktningar, det vill säga lärares uppfattning av nytta och elevers 
uppfattning av nytta, kan ses som exempel på olika resurser för elevers lärande av ett 
innehåll. Fortsättningsvis fokuseras på just dessa två resurser – lärares uppfattade nytta 
och elevers uppfattade nytta.

Lärares uppfattade nytta som resurs för lärande 
Den studerade lärargruppen beskriver att undervisningen kan skapa ett intresse för att 
lära, om eleverna själva uppfattar lärandet som användbart och applicerbart även utan-
för skolan. Resonemanget motiverar därför att eleverna bör kunna relatera innehållet i 
undervisningen till sin egen verklighet utanför skolan, men även till elevers tänkta 
framtid, vilket också är en ambition som skrivs fram i kursplanen. Lärargruppen be-
skriver dock en konflikt i att alltid motivera ett innehåll utifrån kursplanens syften.
Uppfattningen är att syftesbeskrivningen ibland inte överensstämmer med hur elever 
uppfattar verkligheten. Lärarna menar då att en tydlig beskrivning av kursplanernas 
syfte därför kan fungera som en resurs som mer isolerar elevers lärande till att ”lära för
att kunna visa upp”. Eleverna lär sig alltså saker som endast blir viktiga i ett skolsam-
manhang. Exempelvis diskuteras alltför konkretiserade kunskapskrav som delvis be-
gränsande för vad lärarna beskriver som ”annat lärande”. Annat lärande sker när elever 
lär saker som lärarna inte upplever som bedömningsbara eller utvecklar förmågor som 
är bedömningsbara men inte faller inom ramen för ett aktuellt moment. Lärargruppen
upplever därför att de inte riktigt kan, eller vågar, tillåta elevers olika lärande på grund 
av sin tolkning av kursplanen. En av lärarna uttrycker detta dilemma som ”Det skulle 
vara skönt att göra det man vill och bjuda in eleverna oftare… men det finns ju en 
kursplan som vi måste följa”. Kursplanens avsikter verkar alltså inte alltid vara möjli-
ga att koppla ihop med ett innehåll som uppfattas vara relaterat till den nytta elever 
skulle kunna skapa. Kopplat till detta beskriver Säljö (2000) att utbildningen i dagens 
skola kan ses som en reproduktion av sig själv eftersom att målen för verksamheten 
har fått ett ”bestämt institutionellt utseende” (Säljö, 2000, s. 154). Med andra ord -
elever lär sig saker i skolan som endast kan anses viktiga i ett skolsammanhang trots 
att avsikten i styrdokumenten är något annat. Penney (2003) för ett liknande resone-
mang där hon ifrågasätter hållbarheten för det lärande som sker i idrott och hälsa ge-
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nom att diskutera vem som egentligen kan avgöra nyttan av kunskaper - nyttigt och 
relevant för vem? Lärarens syfte med lektionstillfället i inledningsberättelsen var ex-
empelvis att ge eleverna en erfarenhet av och förståelse för olika rörelsemönster och 
dess effekter vid deltagandet i bollspel. Däremot tog Marcus med sig andra erfarenhe-
ter och mer hållbara kunskaper än vikten av att söka fria ytor och att komma rättvänd i 
förhållande till bollen.

Elevers uppfattade nytta som lärresurs 
Den mening elever uppfattas skapa genom sitt deltagande i olika fysiska aktiviteter,
ges stort utrymme i lärargruppens diskussioner. Kopplat till elevers skapande av nytta 
resonerar lärargruppen exempelvis kring att elever ser en nytta i att inte visa sig ”dåli-
ga” eftersom de då riskerar att tappa någon form av ställning i gruppen. Uppfattningen
är att det till och med verkar vara viktigare för vissa elever att vidmakthålla, eller för-
söka nå, en viss positionering inom elevgruppen än att lära sig det som avses. Lärar-
gruppen menar att elever som inte uppfattar en nytta i ett presenterat innehåll istället 
skapar en nytta i att socialt positionera sig eller som en av lärarna kommenterar en vi-
deosekvens ”Han (en elev) har ingen annan agenda än att skaffa kompis”. För elever 
som inte verkar ha ett behov av att socialt positionera sig, uppfattar lärargruppen två 
skilda riktningar, å ena sidan att elevers lärande styrs av nyttan att visa kunskaper för 
ett bra betyg, å andra sidan att elevers lärande styrs av nyttan att påverka sitt välbefin-
nande eller sin förmåga kopplat till sin egen livssituation. 

Elever som ser en nytta i att lära för ett bra betyg beskrivs leta efter förhållningsätt för 
att kunna visa sina kunskaper. Dessa elever beskrivs därför lära sig att på olika sätt 
visa att de uppfattat lärarens syn av nytta. Med andra ord, elever skapar en nytta i att 
visa sig duktiga i skolan istället för att skapa en nytta av att kunna tillämpa kunskaper-
na i situationer utanför skolan (jmf Säljö, 2000). Elever vars lärande styrs av nyttan av 
att kunna påverka sitt eget välbefinnande beskrivs exempelvis i form av elever som 
övar ett visst moment med en tydlig koppling till sin specialidrott. I detta sammanhang 
nämns också ”öppna” lärsituationer eller ”öppna” uppgifter som uppfattas ge elever 
själva en möjlighet att påverka innehåll och utformning, exempelvis i momenten dans
eller träningslära/egen träning. Lärargruppen uttrycker tydligt en önskan om att oftare
skapa situationer där elevers lärande styrs av nyttan att påverka sitt välbefinnande och 
sina förmågor.

Sammanfattande kommentarer av studiens resultat 
En av slutsatserna från resultaten av studien är framförallt att denna lärargrupp inte tar 
elevers lärande förgivet men även diskuterar elevers lärande utan att fastna i metoder 
och aktiviteter. I diskussionerna nämns ofta att ett och samma innehåll inte behöver ge 
samma lärande för samtliga elever inom en undervisningsgrupp. Elevers lärande upp-
fattas beroende av tolkningen av nyttan med innehållet. Lärarnas diskussion tyder på 
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att tolkningen av innehållet som nyttigt till stor del ligger hos eleven. Det finns en öns-
kan om att skapa situationer som bidrar till ett hållbart lärande som uppfattas relevant 
av elever istället för att skapa situationer som riskerar att stimulera ett lärande som är 
viktigt endast i skolsammanhang. Lärarna i studien beskriver ett dilemma med att 
strikt förhålla sig till innehållet i kursplaner samtidigt som man försöker tillåta elevers 
uppfattningar av nytta. 

Möjliga förhållningssätt 
I relation till ovanstående resultat kan man ställa sig frågan: Hur kan vi som undervisar 
förhålla oss för att minska glappet mellan vår egen syn på nytta och elevers syn på nyt-
ta? De flesta lärare har säkert ambitionen att främja ett hållbart lärande genom att for-
ma ett innehåll som deras elever uppfattar som nyttigt och applicerbart även utanför 
skolans väggar. En anledning till att vi inte alltid når den ambitionen kan vara att vi
lärare tar för givet att elever uppfattar samma mening med innehållet som vi själva 
gör. Det finns alltså en anledning till att försöka skapa ett innehåll som är anpassat till
elevers tolkningar av nytta om ambitionen är att skapa ett lärande som är hållbart även 
utanför skolan för alla elever.

Många lärare tar sannolikt avstamp i någon form av ”tänkt lärande” då de planerar sin 
undervisning. Innehållet planeras inte sällan med förhoppningen att elever lär sig något 
specifikt. Den inledande berättelsen och resultaten från studien illustrerar en anledning 
till att problematisera våra goda avsikter med ett tänkt lärande genom ett visst innehåll. 
Lgr 11 framskriver att vi bör utveckla elevers individuella läranderiktningar (att finna 
sin egenart) och medvetandegöra elever om sitt eget sätt att lära. Det bör inte förväxlas 
med att alltid låta elever välja vad de vill göra. Den nytta som vissa elever skapar med 
sitt deltagande i ämnet kan inte alltid kopplas till vårt uppdrag i idrott och hälsa. Ex-
empelvis är det svårt att se hur vi lärare kan ta tillvara elevers val att ”stå över” ett del-
tagande för att vidmakthålla en viss social position till någon av de förmågor som un-
dervisningen ska ge elever möjlighet att utveckla.

En framkomlig väg kan däremot vara att vi själva antar ett mer observerande och re-
flekterande förhållningsätt. Genom att reflektera över elevers skapande av nytta övar 
vi oss på att uppfatta vad som lärs och hur det lärs. Låt säga att vi endast fokuserar på
att, med olika medel, lotsa alla elever till en isolerad färdighet som ett mellanhopp 
över plint. Många elever kommer förvisso att lyckas med ett mellanhopp över plint. 
Risken finns dock att vi missar förmågor som de ”underkända” eleverna säkert utveck-
lat - det som lärargruppen i studien beskrev som ”annat lärande”. Ett mer observerande 
och reflekterande förhållningssätt tvingar oss att fundera över vårt uppdrag och vilka 
förmågor våra elever ska ges möjlighet att utveckla och även i vilka olika former ele-
verna kan tillåtas utveckla dessa förmågor. Ett sätt är att ge elever ett ökat ansvar vid
utformningen av undervisningen. Då ökar även utrymmet för observation och egen 
reflektion för oss lärare samtidigt som vi också tar tillvara på elevers egen uppfattning 
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av nytta. Det finns naturligtvis en del praktiska hinder för att utgå från elevers egen 
uppfattade nytta. Det är en viss skillnad på att delegera ett ansvar för ett innehåll till 25 
stycken 6-åringar jämfört med tio 16-åringar. Man kan även anta att det existerar 
många olika uppfattningar om nyttan med ett visst innehåll i en grupp om 25 elever.
Antagligen har samtliga 25 individer inte samma bakgrund, behov eller kan relatera till 
ett innehåll på exakt samma vis bara för att de är lika gamla. 

Ett sätt att individualisera innehållet i idrott och hälsa kan vara att planera undervis-
ningen genom att utgå från vad elever bör utveckla istället för att utgå från vilken me-
tod och vilket innehåll som vanligtvis fungerar och ger hög aktivitet. Genom att utgå
från de förmågor våra elever bör ges förutsättningar att utveckla då vi planerar blir det 
möjligtvis lättare att tillåta varierande sätt att både utveckla förmågor och att visa prov 
på förmågor.

Ett innehåll som används i mycket stor utsträckning i ämnet är bollspel, möjligtvis för 
att många av oss lärare är passionerade bollspelare och själva ser en nytta i att kunna 
ha kul med en boll, vilket vi självklart vill förmedla till våra elever. Bollspel är också
ett innehåll som fungerar ganska bra och som ger en hög aktivitet hos en hel del ele-
ver, men vilket lärande sker och vilka förmågor är det vi ger eleverna möjlighet att 
utveckla? Elevers förmåga att röra sig allsidigt (exempelvis avseende kraft- och fart-
anpassning, balans eller koordination) utvecklas förmodligen lika bra genom exempel-
vis parkour, leka kull i en skogsdunge eller klättra i träd. Poängen är inte att vi bör 
plocka bort bollspel. Däremot behöver vi inte vara så rädda för att prova oss fram med 
hjälp av våra elevers uppfattningar av nytta för att skapa mer hållbara och applicerbara 
kunskaper. I grundskolans läroplan står att: ”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, 
nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. 
Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbe-
ta såväl självständigt som tillsammans med andra.” (Skolverket, 2011a, s. 9). Dessut-
om bör eleverna få ”ett reellt inflytande på […] undervisningens innehåll” (Skolverket, 
2011a, s. 14ff). Dessa direktiv uppmanar till att ge utrymme för elevernas tolkning av 
nytta och att kritiskt reflektera över innehållets relevans och utformning. Utan denna 
reflektion riskerar vår undervisning konstruera ohållbara skolsammanhangskunskaper. 
Lärargruppen i studien uttryckte ett konfliktförhållande mellan att anpassa undervis-
ningen till elevers uppfattade nytta och en anpassning till vad kursplanen framskriver. 
Mot bakgrund av ovan ger kursplanen oss lärare utrymme att forma en undervisning 
där vi kan möta elevers uppfattning av innehåll som relevant samtidigt som vi tar vår 
utgångspunkt i avsedda lärandemål. Nedan ges ett exempel på hur denna uppfattade 
konflikt skulle kunna överbryggas. 

Kunskapsområdena hälsa/utevistelse – ett praktiskt exempel 
Ambitionen med följande exempel är att belysa ett par utgångspunkter för att ge elever
möjlighet att själva skapa nytta och få nya erfarenheter av både hälsa och livsstil samt 
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utevistelse och friluftsliv. Utgångspunkterna är en kombination av delar ur kursplanens 
syftesbeskrivning och lärandemål. 

Syftet med undervisningen i idrott och hälsa är bland annat att eleverna ”(U)tvecklar
[…] intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Eleverna ska också ges 
möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur 
man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Genom undervisningen ska eleverna […]
få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv” (Skolverket, 2011a, s. 51). Två av lä-
randemålen i kursplanen beskriver vilka förmågor eleverna bör utveckla kopplat till 
kunskapsområdena hälsa och utevistelse:

Förmågan att planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska 
aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Förmågan att genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika för-
hållanden och miljöer. (Skolverket, 2011a, s. 51)

I kommentarmaterialet till kursplanen för idrott och hälsa (Skolverket, 2011b) beskrivs 
att eleverna ska få övning i att planera och organisera vistelser i naturen. Ytterligare 
riktlinjer i kommentarmaterialet är att undervisningen ska ge eleverna verktyg för att 
kunna beskriva egna upplevelser och effekter av fysisk aktivitet. Eleverna bör också få 
en förståelse för att hälsa som begrepp kan se olika ut för olika individer och ges möj-
lighet att reflektera över olika individers val kopplat till fysisk aktivitet. Med ovanstå-
ende som utgångspunkt kan syftet med kunskapsområdet hälsa/utevistelse exempelvis 
uttryckas som: Eleverna ska få möjlighet att utveckla erfarenheter om hur olika utemil-
jöer kan användas som en källa till fysisk aktivitet och eget välbefinnande. 

Val av aktiviteter, som självklart kan kopplas till syftet, måste vara upp till var och en 
som undervisar i ämnet. Då är elevers egen uppfattning av hälsa och utevistelser en bra 
utgångspunkt för korta diskussioner om innehåll där samtidigt elever kan ges tid och 
möjlighet till reflektion kring sitt eget lärande. Diskussionerna tillsammans med ele-
verna kring innehåll ger dessutom alla elever en bank med idéer att använda vid lik-
nande situationer. Genom att låta elever anta ett undersökande förhållningssätt under 
momentet övas de i att själva skapa en nytta med sitt deltagande, exempelvis genom 
att ställa frågor i form av ”Gav aktiviteten det ni hade tänkt?” Ett annat sätt är att ge 
kortare utrymmen för kompisintervjuer där eleverna kort berättar om sina erfarenheter 
för varandra, värderar lektionens innehåll och sitt eget lärande. Intervjun kan avslutas 
med varsin formulering av en förändring inför nästkommande lektion för att upplevel-
sen/hälsovinsten av utevistelsen ska bli ännu bättre. På detta sätt blir även eleverna 
medvetna om sitt eget lärande i form av att de tar ställning och värderar sina nya erfa-
renheter utifrån sina egna upplevelser. Förhoppningen är att elevers egna resonemang 
om välbefinnande, efter egna förutsättningar och efter egna behov ger mer hållbara 
kunskaper och förmågor.
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Sammanfattning 

Ambitionen med kapitlet har varit att belysa och diskutera ett par av resultaten ur min 
licentiatuppsats (Jacobsson, 2014). Utgångspunkten för studien var att många lärare i 
idrott och hälsa mer eller mindre tar elevers lärande förgivet bara de deltar och rör på 
sig och att lärares fokus legat på val av aktiviteter med ett syfte att få elever att göra 
och prestera. Det behöver naturligtvis inte betyda att elever inte lär sig något då de 
deltar i vår undervisning. Men borde det inte vara en självklarhet att vi som har lärande 
som yrke kan diskutera och beskriva vad och hur elever lär? Hur resonerar lärare när
de ges chansen att tala om lärande? Lärarna som deltog i studien diskuterade olika 
aspekter av elevers lärande vid deltagandet i undervisningen i idrott och hälsa i form 
av olika resurser för lärande. En resurs som återkom vid diskussionerna är nytta, eller 
innehållets autenticitet och relevans. Lärargruppen ansåg att elevers uppfattning av 
nytta är viktig för vad elever lär sig, till och med styrande för vad de lär sig. Dock dis-
kuterades att vi lärare i många fall har en annan uppfattning av nytta än vad eleverna 
har. Lärare kan alltså ha ett syfte med ett valt innehåll, men elever lär sig något helt 
annat för att de ser en annan nytta med sitt deltagande. Därför är det viktigt att som
lärare undersöka och försöka utnyttja den nytta elever skapar med ett visst innehåll. 
För att kunna göra detta måste vi kliva ur instruktörsrollen och anta observatörsrollen 
lite oftare. Det bör däremot inte förväxlas med att abdikera för elever som säger att de 
”hatar fotboll” eller ifrågasätter orienteringsundervisningen och låta dem göra vad de 
vill. Däremot bör vi som undervisar i ämnet anta ett mer kritiskt förhållningssätt till 
vår utformning av vår undervisning och reflektera kring vad och hur vi träffar med vår 
undervisning. Genom att göra det ökar vi chansen för ett mer hållbart lärande. 

Diskussionsfrågor 

1) Vilka möjligheter och begränsningar ser du med en ökad individualisering ge-
nom att tillåta olika aktiviteter för att nå ett och samma lärandemål i ämnet?

2) Diskutera bollspel. Hur många av kunskapsområdena i kursplanen (rörelse, häl-
sa och livsstil, friluftsliv och utevistelse samt och säkerhet) skulle kunna rym-
mas när man undervisar i bollspel? Är det möjligt att bjuda in dina elever till en 
gemensam diskussion om innehåll och bedömningsbara situationer?

3) Låt dina elever anonymt lista vad de själva skulle vilja utveckla i relation till 
ämnet. Uppmana dem att inte lista aktiviteter och idrotter som exempelvis ”spe-
la mer badminton…”. Ge dem hjälp på traven genom att be dem avsluta me-
ningen ”Jag skulle vilja utveckla … Jag skulle vilja bli bättre på att… Jag skulle 
vilja kunna… Jag vill lära mig… ”. Läs igenom svaren och diskutera om det är 
något av deras svar som står i konflikt med vad som står i kursplanen? Diskute-
ra om det går att kategorisera elevernas svar och forma ett par moment med 
elevsvaren som utgångspunkt?
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Elevers förståelse av hälsa i idrott och hälsa 
Annika Ahlberg

Ett elevperspektiv kring hälsa  
Vad ska eleverna lära sig om hälsa? Hur undervisar vi egentligen i hälsa? På vilket sätt 
kan jag möta eleverna? Dessa frågor har jag ställt till mig själv när jag som lärare i 
skolämnet idrott och hälsa planerat min undervisning. I min yrkesutövning har jag 
brottats med två ytterligheter, djupgående respektive bred hälsoundervisning, och då 
försökt att hitta en balans mellan dessa båda. Jag tolkade Läroplanen för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11 (Skolverket, 2011), som att skoläm-
nets hälsoinnehåll bör erbjuda eleverna fördjupade kunskaper kring hälsa och förbe-
reda dem för ett gott och hälsosamt liv. Eleverna ska få kunskaper och verktyg för att 
kunna främja sin egen hälsa. Så långt var jag med, men jag upplevde trots detta att jag 
saknade kunskap om elevernas perspektiv på hälsa för att i min undervisning kunna 
möta eleverna på ett adekvat sätt.  

Min studie kretsade med anledning av de inledande frågeställningarna kring att beskri-
va och diskutera några niondeklassares förståelse av hälsa i vid bemärkelse och deras 
förhållningssätt till den egna hälsan. I studien diskuterade jag även vilken betydelse
dessa förståelser och förhållningssätt kan ha för hälsoundervisningen i skolämnet idrott 
och hälsa.  Jag försöker därmed besvara några av de i praktiken uppkomna didaktiska
frågor som jag ställt mig kring undervisning om hälsa med hjälp av eleverna. För att i 
undervisningen kunna möta eleverna där de befinner sig fann jag frågan ”Vad är hälsa 
för eleverna?” intressant att besvara, liksom att ta reda på vad eleverna anser att de bör 
få lära sig om hälsa, i skolämnet idrott och hälsa. Som komplement till dessa båda frå-
gor önskade jag även besvara vilka möjligheter och svårigheter som eleverna upplever
att det finns kring sin egen hälsa i vardagen. Den sista frågan ämnade ge exempel på 
hur eleverna erfar hälsa på ett vardagsnära plan.

Elevers syn på hälsa – vad säger forskningen?  
Då jag utifrån mitt intresse av ett elevperspektiv på hälsa sökte efter studier med lik-
nande fokus fann jag ett par texter särskilt intressanta. Dessa rör elevers åsikter om 
hälsa och skolämnet idrott och hälsas hälsoinnehåll. I följande stycke beskriver jag 
dem kortfattat. Karlefors (2012) intervjuade 17-åriga kvinnor som tagit studenten för 
att undersöka vilket lärande som förmedlas inom skolämnet idrott och hälsa. De unga 
kvinnorna upplevde ämnet som uppdelat mellan en hälsodel och en fysisk del. Hälso-
delen upplevdes negativ eftersom den ofta genomfördes på ett teoretiskt och stillasit-
tande vis, medan den fysiska delen upplevdes som rolig, aktiv och avkopplande, en 
paus från andra mer seriösa skolämnen. Det var inte innehållet i hälsodelen som de 
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före detta gymnasisterna upplevde som negativ utan just inaktiviteten. De framförde 
att det är motsägelsefullt att sitta still och bli tillsagd att rörelse förbättrar hälsan. Inne-
hållet på lektionerna i ämnet var till stor del bekant, dock svarade några att de fått pro-
va på en del aktiviteter som de inte kommit i kontakt med tidigare och att undervisning
som handlat om t ex ergonomiska lyft var nytt för dem.

Karlefors (2012) föreslår att en förklaring till dessa elevsvar kan vara bristen på inte-
grerat lärande inom skolämnet idrott och hälsa. Andra elever menar att de, trots att de
har svårt att precisera vad, har lärt sig en del på lektionerna. De intervjuade uppger att 
de använder sina kunskaper som de fått via föreningsidrotten och kan därigenom njuta 
av aktiviteten på lektionerna. Beskrivningar om hur sjuttonåringarna upplevt sina le-
vande kroppar och en känsla av att de kan och behärskar rörelserna förekommer, även 
om de intervjuade saknar ord för att på ett precist sätt kunna uttrycka denna känsla, ett 
egenvärde i fysisk aktivitet. Hälsodelen av skolämnet är ofta utformat som ett ”riktigt” 
ämne och elevernas förväntningar på fysisk aktivitet när de kommer till lektionerna ser 
Karlefors (2012) som ett hinder för en framgångsrik hälsoundervisning. Utifrån Karl-
efors studie frågar jag mig om eleverna har svar på hur hälsoundervisningen skulle 
kunna genomföras för att tilltala dem? 

Quennerstedt (2006) menar att om undervisningen domineras av fysiska, psykiska och 
sociala aspekter kan lärandet ses som en hälsoresurs. Att lära sig hälsa handlar enligt 
honom om att begripa och kunna hantera hälsa. När eleverna vet varför och hur de ska 
delta i fysiska och sociala sammanhang och ser detta som meningsfullt, uppstår en 
känsla av sammanhang kring att främja sin hälsa. Vidare betonar Quennerstedt att allt 
som handlar om hälsa, inte ska behandlas inom skolämnet idrott och hälsa. Istället ska 
rörelseaktiviteter och friluftsverksamhet, liksom det lärande som sker i ämnet bidra till 
att eleverna utvecklar en ”hälsa i rörelse”. Med anknytning till detta undrar jag om 
eleverna också ser skolämnets hälsoinnehåll som strikt rörelseinriktat, eller om de ef-
terfrågar ett vidare innehåll? 

Skolämnet idrott och hälsa används för att få elever att leva ett fysiskt aktivt liv som 
vuxna eftersom det finns forskning som visar att fysisk aktivitet skyddar mot en rad 
livsstilssjukdomar (Johns & Tinning, 2006). Dock föreslår Johns och Tinning att un-
dervisningen bör ändra fokus från den biomedicinska eller patogena modellen, där 
sjukdomar är centralt, till att öka fokus på vad deltagandet i fysisk aktivitet betyder för 
den enskilda eleven. För att nå ut till alla elever menar dessa forskare vidare att mänsk-
ligt beteende är komplext och att skolan bör visa på fler aspekter än fysiska som påver-
kar vår hälsa.    

Burrows och Wrights (2004) studie kretsar kring hur elever i årskurs 4 och 8 konstrue-
rar hälsa. De fann att eleverna hade goda kunskaper kring praktiska aspekter som på-
verkar vår hälsa. Eleverna tog upp att det är viktigt att äta hälsosamt, att utöva fysisk 
aktivitet samt att undvika droger, alkohol och tobak. De beskrev hälsa som något sta-
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tiskt och säkert. Eleverna i årskurs 8 nämnde även att aspekter som god självkänsla 
och goda relationer till andra människor är viktiga för hälsan. Burrows och Wright 
(2004) konstaterade att eleverna har kunskaper som kan leda till ett hälsosamt beteen-
de, det vill säga receptet på en hälsosam livsstil. Däremot nämnde eleverna sällan so-
cial bakgrund, kulturella, ekonomiska och politiska kontexter när det svarade på vad 
hälsa är och påverkas av. 

I de båda studierna SIH (Skola-Idrott-Hälsa) och KIS (Kön-Idrott-Skola) hade elever-
na som deltog ofta svårt att besvara frågan om vad de ska lära sig inom skolämnet id-
rott och hälsa (Larsson & Redelius, 2004; 2008). Bland de enstaka elever som hade ett 
spontant svar på frågan var svar som att röra sig, delta aktivt eller att träna sin kropp 
vanligare än att de skulle lära sig något specifikt om till exempel hälsa. Inte bara ele-
verna utan även lärarna tvekade vid frågan om vad som ska läras ut inom skolämnet. 
Ofta svarade lärarna att eleverna skulle lära sig om hälsa, men vilken typ av hälsa var 
svårt att precisera. Däremot framgår det att lärarna tycker det är viktigt att eleverna har 
roligt när de är fysiskt aktiva på lektionerna. Lärarna anser även att ämnet inte är sy-
nonymt med föreningsidrott men att denna skillnad inte alltid går fram till eleverna. I 
nyss nämnda studie framgår det att lärarna har svårt att ange vilken typ av hälsa som 
ska läras ut inom skolämnet. Om eleverna själva får välja, vad skulle undervisningen 
kring hälsa handla om då, undrar jag.

Ovanstående studier utgör grunden eller de stöttepelare som jag skapat min studie ut-
ifrån i ett försök att komplettera bilden kring undervisning om hälsa inom skolämnet 
idrott och hälsa. Jag menar att kunskapen kring hur elever ser på hälsa bör fördjupas 
och sättas i en svensk kontext. Om vuxnas förståelse ökar för hur elever tänker kring 
hälsa tror jag att vi kommer att kunna utforma en undervisning kring hälsa som berör 
och känns meningsfull för eleverna. 

Faktaruta om studien 
Studien är kvalitativ eftersom jag önskade få fördjupad information från de del-
tagande eleverna. Intentionen var att tolka och försöka förstå elevernas syn på 
hälsa (Alvesson & Sköldberg, 2008; Öhlander, 2011, Fejes & Thornberg, 2009).  

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar har följande metoder, 
uppdelade i fyra datainsamlingar genomförts:  
- fokusgruppsintervju, 16 elever deltog fördelade på fyra klasser 
- inledande enkät, 53 elever deltog fördelade på fyra klasser 
- skriftlig dialog mellan mig och enskilda elever via internet, 24 elever deltog 

fördelade på fyra klasser  
- avslutande enkät, 48 elever deltog fördelade på tre klasser 
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Eleverna som deltog i studien gick alla i årskurs nio och jag träffade dem på fyra 
olika skolor i södra Sverige. Deras lärare i skolämnet idrott och hälsa hade svarat 
på min förfrågan om att delta i ett forskningsprojekt kring hälsa.   

Jag har utgått från Zygmunt Baumans (2008) teorier om konsumtionskulturen i 
mina försök att förstå eleverna och deras livsvärld. Inom konsumtionskulturen 
är ständig utveckling och att inte vara nöjd centrala strävansmål. Nya föremål 
och upplevelser utlovar omedelbar lycka och tillfredsställelse. Jag har även ut-
gått från Thomas Ziehes (1986, 1989) tankar kring kulturell friställning och au-
tenticitet. Ziehe skriver att traditionella normer har lösts upp och bidragit till en 
ökad mångfald i vårt samhälle, en ökad kulturell friställning. Medierna sprider 
information och gör oss medvetna om olika livsstilar och produkter, till följd av 
detta börjar vi drömma och fantisera om hur vi skulle kunna ha det. Konsumtion 
handlar mindre om att äga och mer om att investera i sig själv på olika sätt. Au-
tenticitet handlar om att omsätta frihet i mening och att hitta det som är me-
ningsfullt för en själv. Vidare skriver Ziehe (1986, 1999) att vi människor både 
har behov av att känna oss delaktiga i en gemenskap, samtidigt som vi vill ha 
något eget som gör oss unika. Vi behöver mötesplatser i samhället där vi kan 
mötas och integreras och där likheterna förstärks mellan oss. På samma gång är 
det viktigt med rörelseutrymme och frihet, att få uppleva att vi kan välja mellan 
olika platser och aktiviteter för att känna oss annorlunda på ett positivt sätt. 
Denna kombination av gemenskap och originalitet benämner Ziehe som den 
goda annorlundaheten. Jag menar att Ziehes och Baumans begrepp sätter ord 
på elevernas tankar kring hälsa. Dessa begrepp ger även en bakgrund till vad i 
samhället som bidrar till detta, vilket har ökat min förståelse för elevernas svar.

Resultat och pedagogiska implikationer 
I nedanstående tre stycken redovisar jag kortfattat resultaten av studien, det vill säga 
vad hälsa är för eleverna, vad de anser att de bör få lära sig om hälsa samt vilka möj-
ligheter och svårigheter de upplever kring sin egen hälsa i vardagen.  Därefter övergår 
jag till att diskutera vad detta kan innebära för undervisningen kring hälsa i skolan. 

Vad är hälsa för eleverna? 

Jag har delat upp elevernas svar om vad hälsa är utifrån fysiska, psykiska och sociala 
aspekter. Dessa tre övergripande teman går att finna i världshälsoorganisationens defi-
nition av hälsa (World Health Organization, 2014). Bland de fysiska aspekterna ele-
verna tog upp finns träning av den fysiska förmågan, kost, återhämtning, utomhusvis-
telse, att vara frisk samt vikten av att undvika hälsoskadliga aspekter så som stress, 
tobak, droger och alkohol.
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De psykiska aspekter som eleverna angett berör fritidssysselsättningar, att känna sig 
duktig på något, att ha ett gott självförtroende och självkännedom, att känna trivsel, 
vikten av att göra det som passar en själv och att lyssna på sin kropp, liksom upplevel-
se av att inte alltid behöva prestera för att känna hälsa. En mindre grupp elever tar upp 
att deras hälsa påverkas av det egna utseendet. Två elever nämner även att det kan vara 
ohälsosamt att vara alltför hälsomedveten. De tar upp att denna hälsomedvetenhet kan 
skapa en psykisk press om allt individen gör ses ur ett hälsoperspektiv. 

Eleverna tar upp vikten av social gemenskap med vänner, familjemedlemmar, lag-
kompisar och djur som en källa till hälsa. De svarade att de mår bra av att t ex utföra 
olika fritidsintressen tillsammans med andra.

Vid en jämförelse med skolämnet idrott och hälsas kursplan (Skolverket, 2011, s 51 & 
53) fann jag att eleverna som deltagit i studien har en god förståelse kring hälsa. Kurs-
planen anger att aspekter som fysisk aktivitet, kost och beroendeframkallande medel 
anses påverka vårt fysiska och psykiska välbefinnande. God förståelse menar jag att 
eleverna har då de redogör för ett flertal av dessa aspekter och hur de påverkar deras 
hälsa. De för även giltiga resonemang kring hur aspekterna samspelar och främjar re-
spektive missgynnar hälsan. Skillnaderna är inte särskilt stora i elevernas förståelse av 
hälsa, utan jag fann att deras förståelse kring hälsa genomgående är hög.

Vad anser eleverna att de bör få lära sig om hälsa i idrott och hälsa? 

Eleverna uppgav att de vill lära sig mer om hälsa kopplat till fysiska aspekter som rör 
fysisk träning, kost och hälsoskadliga aspekter. Elevernas frågor återfinns dels på en 
argumenterande nivå för att sätta fysisk aktivitet i ett sammanhang, dels vill de via un-
dervisningen ha svar på en mer detaljerad och vardagsnära nivå. Till det senare hör 
frågor om träningsmetoder, träningsmängd, skadeförebyggande träning, återhämtning, 
fysiologi och utseende. Om kost vill eleverna veta hur maten kan fördelas under da-
gen, mat kopplat till träning, matens innehåll, matmängd, ätstörningar och kroppsideal. 
När det handlar om hälsoskadliga aspekter efterfrågar eleverna, totalt sett, kunskap om 
följderna av felaktig fysisk träning, kosthållning, återhämtning¸ dopning, droger och 
utomhusvistelse. 

När det handlar om psykiska hälsoaspekter vill en del elever lära sig hur man kan för-
bättra sin psykiska hälsa. En grupp elever svarar att de vill kunna planera sin tid på ett 
effektivare sätt och bli bättre på att hantera stress. Att i lagom grad fokusera på sin häl-
sa nämner ett fåtal elever. Andra vill ha vägledning kring hur man kan tänka kring 
målbilder. En del vill utveckla sitt självförtroende, några kopplar självförtroende till 
utseende och normalitet. Det finns även elever som vill lära sig mer om olika skön-
hetsideal. Andra belyser vikten av att hitta det individuella, det som passar en själv.  

Sociala hälsoaspekter uppger ingen elev att de bör lära sig om inom skolämnet idrott 
och hälsa. Däremot rör en del av elevernas svar sambandet mellan olika hälsoaspekter, 
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där även de sociala hälsoaspekterna ofta inbegrips, även om eleverna inte själva be-
nämner dem sociala hälsoaspekter. En del elever efterfrågar en helhetsbild kring hälsa, 
hur olika aspekter påverkar varandra, hälsa i olika kulturer och hur man praktiskt kan 
göra för att främja sin hälsa. Jag menar att både fysiska, psykiska och sociala frågor 
ryms inom dessa elevsvar. De tre hälsoaspekterna fysisk, psykisk och social anges i 
Världshälsoorganisationens (WHO) hälsodefinition från 1949 (Eriksson, 2000).

Vilka möjligheter och svårigheter upplever eleverna att det finns kring sin 
egen hälsa i vardagen? 

Majoriteten av eleverna svarar att det är problematiskt att få tid till allt de vill göra. De 
finner det svårt att hinna med skola, träning, övriga fritidsintressen, vänner, mat och 
vila. Den största svårigheten kring hälsa upplever de är att skapa rytm eller balans i 
tillvaron. En del elever anger att de har strategier för att hinna med de saker de önskar 
göra, andra inte. Ytterligare några elever betonar att tiden inte är något som begränsar 
dem. En grupp elever tar upp att förutom tid är även olika typer av krav problematiskt 
i förhållande till hälsa. De känner press i anknytning till mat, träning, sin kropps utse-
ende eller skolprestationer. Några elever har t ex svårt att hitta en balans mellan till-
förd och förbrukad energi. Utseende och kroppsideal finns det också en grupp elever 
som tar upp. Majoriteten av studiens elever nämner inte kroppens utseende kopplat till 
hälsa och verkar även ha ett oproblematiskt förhållande till mat. Men, i ett annat forum 
än vad som användes i studien är det möjligt att dessa aspekter som till exempel utse-
ende och förhållande till mat, eller för den delen helt andra aspekter som inte nämnts 
här, hade fått ett större utrymme. Det jag kan uttala mig om är de aspekter som elever-
na tagit upp när de besvarat mina frågor. 

Tre olika förhållningssätt till hälsa 

Jag har identifierat tre huvudsakliga förhållningssätt till hälsa i studien ett tryggt för-
hållningssätt, ett pressat förhållningssätt samt ett spontant förhållningssätt. 

Då jag sökte efter likheter och skillnader i elevernas förhållningssätt till hälsa visade 
sig frågan om de möjligheter och svårigheter som eleverna kopplar till hälsa i sin var-
dag ha stor betydelse. Skillnaderna i elevernas förhållningssätt till hälsa är tydligast 
avseende de svårigheter eleverna kopplar till att, för egen del, uppnå hälsa. Det fram-
kommer att nämnda svårigheter inte tycks vara lika problematiska för alla elever. Här 
har jag alltså funnit skillnader i elevernas svar. En grupp av svar beskriver lösningar 
som elever har på de svårigheter de kopplar till den egna hälsan. Detta förhållningssätt 
kallar jag för det trygga förhållningssättet till hälsa. En annan grupps svar ger uttryck 
för svårigheter som elever upplever men som de inte riktigt kan hantera, vilket be-
nämns som det pressade förhållningssättet. En tredje grupps svar, slutligen, handlar 
om elever som mest kopplar möjligheter till hälsa, det vill säga de tar inte upp några 
svårigheter alls med hälsa. Det tredje mönstret kallar jag för det spontana förhåll-
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ningssättet. Elevernas goda förståelse kring hälsa ger upphov till en känsla av lust 
bland de elever som framstår som trygga och spontana, medan eleverna som framstår 
som pressade istället upplever att kraven de ställer på sig själva ökar.

Baumans beskrivning av konsumtionssamhället, där att aldrig vara nöjd är centralt, 
menar jag känns igen i det pressade förhållningssättet till hälsa. Ziehes begrepp kultu-
rell friställning liksom hans beskrivning av medias snabba informationsspridning som 
bland annat medfört att vi numera är mycket mer medvetna jämfört med förut om hur 
vi skulle kunna ha det är också intressant att relatera de olika förhållningssätten till. De 
elever som ger uttryck för det trygga, och även det spontana förhållningssättet, tycks 
vara medvetna om olika livsstilar men de är tillfreds med sina val och har hittat aktivi-
teter och rutiner som är hälsofrämjande för dem. Med Ziehes ord menar jag att dessa
elever hittat sin goda annorlundahet.

Tabell 1. Karaktärisering av elevernas utsagor.

TRYGG PRESSAD SPONTAN

INSTÄLLNING
TILL HÄLSA

Hälsomedveten

Har metoder att 
bibehålla min 
hälsa

Accepterar min 
tillvaro

Unnar mig 
ibland att kän-
na mig nöjd

Hanterbara 
svårigheter

Hälsomedveten

Har metoder att 
bibehålla min 
hälsa 

Får dåligt sam-
vete när jag 
slappnar av

Är sällan nöjd

Svårt att få 
ihop tillvaron

Känner mig 
ofta stressad

Oreflekterad

Gör det jag 
känner för och 
mår bra

Accepterar min 
tillvaro

Unnar mig 
ibland att kän-
na mig nöjd

Hälsa är lätt

De elever som ger uttryck för ett spontant förhållningssätt till hälsa tycks inte fundera 
så mycket över olika hälsoaspekter i sin vardag, utan gör lite oreflekterat vad de kän-
ner för och mår därigenom bra. Här skiljer sig de elever som ger uttryck för det spon-
tana förhållningssättet från både elever med ett tryggt och elever med ett pressat för-
hållningssätt. De senare förhållningssätten kännetecknas båda av en stor hälsomedve-
tenhet och inbegriper även metoder för individer att bibehålla sin hälsa. Däremot har 
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de spontana och trygga förhållningssätten det gemensamt att eleverna som ger uttryck 
för dessa tycks acceptera sin tillvaro och göra det bästa av den. Detta skiljer sig från 
det pressade förhållningssättet där det istället framkommer att eleverna snarare får då-
ligt samvete när de tar det lugnt och slappnar av, vilket hänger ihop med att de sällan 
är nöjda med sig själva. Att uppleva tillfredsställelse eller att vara nöjd med sig själv är 
något som förekommer inom både det spontana och det trygga förhållningssättet. 

Ovanstående text tydliggör därmed att de tre förhållningssätten både har gemensamma 
saker och skiljaktigheter sinsemellan. Längst ner i tabellen visas något som är unikt för 
vart och ett av de tre förhållningssätten. I det spontana förhållningssättet framkommer 
det att hälsa är något lätt och okomplicerat. Inom det trygga förhållningssättet uttrycks 
detta istället som att det finns svårigheter kring hälsa men att dessa svårigheter är han-
terbara. I det pressade förhållningssättet uttrycks svårigheter med att få ihop tillvaron 
och att känslan av stress är vanligt förekommande.    

Vad skulle detta kunna innebära för undervisningen? 
Eleverna i studien ger uttryck för ett komplext hälsobegrepp. Jag har inte funnit att 
eleverna haft svårt att definiera hälsa, däremot var det en grupp elever, de som gav 
uttryck för det pressade förhållningssättet, som upplevde att det kan vara svårt att leva 
hälsosamt. Dessa elever gav uttryck för en känsla av stress kring hälsa, de upplevde att 
de behövde leva hälsosamt inom alla områden jämt, men att tiden för att äta, träna, 
vila, göra läxor, vara social med mera inte räckte till. 

Studien indikerar att hälsoundervisning inte i första hand tycks handla om pedagogiska 
upplägg, utan om att förstå eleverna och deras självbilder. Den kunskap som eleverna 
tar in och gör till sin, verkar bero på vilket förhållningssätt till hälsa de själva har. Jag 
har konstaterat att eleverna överlag hade god förståelse för olika hälsoaspekter. Ele-
verna önskade lära sig mer om hur de kan kombinera olika hälsoaspekter med var-
andra för att totalt sett leva ett hälsosamt liv. Samspelet mellan olika hälsoaspekter 
tycktes vara problematiskt för en del elever och något som många vill lära sig mer om. 
Eleverna pekar även på vikten av att hitta sin egen hälsosamma livsstil, vad det är som 
just de mår bra av. Här påminner elevernas svar mycket om Ziehes (1986, 1999) be-
grepp den goda annorlundaheten. Flera elever svarar att de inte har hittat ett fritidsin-
tresse, en träningsform eller något annat som känns rätt för just dem. Främst de pres-
sade eleverna tror jag skulle må bra av att känna att de inte behöver följa en hälsolista 
från olika samhällsinstanser som aldrig tycks ta slut. 

Jag upplever att det är viktigt att vuxna inte förutsätter att elever är stressade. Knappt 
en tredjedel av eleverna i denna studie ger uttryck för ett pressat förhållningssätt till 
hälsa, det vill säga långt ifrån alla. Vi bör akta oss för att göra stress till en självuppfyl-
lande profetia, många elever tycks vara duktiga på att skapa balans i sin tillvaro. Vux-
envärldens ansvar bör, enligt mig, vara att visa på sätt att hantera olika hälsoaspekter 

40



36

och visa på möjliga strategier att få ihop tillvaron. En elev föreslår bland annat en öv-
ning som handlar om att skapa en fiktiv eller en verklig kalender över några veckor 
med ett par givna prov och läxor inplanerade från början. Därefter blir det elevernas 
uppgift att planera in olika aktiviteter där de tar hänsyn till sitt eget behov av studietid, 
fysisk träning, träffa vänner, umgås med familjen, vila etc. På detta sätt kan de träna på 
att skapa balans i tillvaron och det blir tydligt att de behöver prioritera mellan olika 
saker för att få ihop veckorna. 

Den nyfikenhet och iver att vilja lära sig mer, som ofta ses som en positiv egenskap, 
grundar sig, som jag ser det, bland de elever som ger uttryck för ett pressat förhåll-
ningssätt till hälsa i en rädsla över att inte räcka till. I skolans värld, vars uppgift är att 
lära ut, kan mötet med dessa elever bli problematiskt. Verksamhetens fokus är att öka 
elevernas kunskaper. Jag har dock funnit att ökade kunskaper kring hälsa bland de 
pressade kan leda till en upplevelse av nya idealbilder och att eleverna ställer ännu 
högre krav på sig själva. Dessa elever tycks sakna förmågan att skapa balans i tillvaron 
och att öka deras redan goda hälsokunskaper riskerar att skada dem ytterligare. Om 
eleverna inte har en positiv självbild pekar mitt resultat på att de är exceptionellt 
mottagliga för kunskap om hälsa. Det vill säga, elever som är osäkra på vad som känns 
bra för just dem, som är ambitiösa och strävar efter att vara framgångsrika i skolan, 
tycks sluka information kring hälsa. De söker efter ett facit kring hur de ska leva för att 
uppnå hälsa. Ju mer fakta, hälsotips och åsikter från diverse håll, med varierad grad av 
vetenskaplighet, de kommer över kring hur man kan leva hälsosamt desto högre krav 
tycks de ställa på sig själva. Detta skapar en känsla av otillräcklighet bland dessa ele-
ver. De vet hur de skulle vilja leva men de mäktar inte med och inser inte det orimliga 
i att förverkliga alla dessa aspekter samtidigt. Baumans (2008) beskrivningar av kon-
sumtionskulturen kommer här till uttryck på så sätt att de elever som ger uttryck för 
det pressade förhållningssättet till hälsa, beskriver att de inte är nöjda med sig själva, 
de vill hela tiden leva mer hälsosamt. Även Ziehes (1986, 1989) tankar kring begrep-
pet kulturell friställning samt vilka effekter medias snabba informationsflöde kan ge, 
kan vara en förklaring till elevernas höga medvetenhet kring hur man skulle kunna 
leva hälsosamt.

Bör lärare bemöta eleverna på olika sätt om de kan urskilja att eleverna ger uttryck för 
olika förhållningssätt till hälsa? Behoven kring vad eleverna efterfrågar för kunskaper 
tycks variera bland de tre förhållningssätten kring hälsa som jag kunnat urskilja. Rim-
ligtvis borde lärare individualisera undervisningen utifrån elevernas skilda behov i den 
mån det är möjligt. En undervisning som strävar mot att alla elever ska öka sin person-
liga förståelse för hälsa liksom sin egen förmåga att hantera sin hälsa, kan komma att 
se olika ut och behandla olika hälsoaspekter beroende på vilket förhållningssätt till 
hälsa som eleverna ger uttryck för.     
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Diskussionsfrågor 

- Vad är hälsa för mina elever, vad får dem att må bra och trivas med sig själva? 
Vilka metoder kan jag använda för att ta reda på detta?

- Om eleverna har goda kunskaper kring hälsa, hur kan undervisningen bidra till 
att de ökar sina kunskaper om hur deras personliga hälsa kan hanteras?

- Hur gör jag för att främja elevernas självbild kring hälsa? Hur kan min under-
visning kring hälsa bidra till att alla elever hittar sin goda annorlundahet när det 
gäller att främja sin egen hälsa?
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Är grönsaker alltid hälsosamt? 

Magnus Brolin

Hur illa ska man må för att det ska bli ohälsosamt att äta grönsaker? 

Senast igår hade jag ett mycket intressant och givande hälsosamtal med en elev. Sam-
talet med Karin blev säkert minst lika givande för mig som för henne. Vilken förmån 
att få hjälp av sina elever att utvecklas! Att mötet tog en annan vändning än det kanske 
hade gjort före min tid på forskarskolan tillskriver jag till stor del de nya tankar och 
erfarenheter jag tillägnat mig. Det är också en häftig känsla att kunna använda dessa 
verktyg i praktiken. 

Efter lite inledande småprat kom vi in på uppföljningen av det hälsomål hon/vi hade 
satt upp vid det föregående samtalet. Jag var riktigt nyfiken på hur det hade gått efter-
som hennes mål var av det mer utmanande slaget. Karin hade själv föreslagit det, hon 
skulle försöka att börja äta grönsaker. Just grönsaker hade alltid varit som ett rött 
skynke för henne. Bara tanken på detta hade fått henne att må illa. Emellertid hade jag 
fullt förtroende för Karin och trodde nog att hon skulle lyckas med sitt mål. Målets 
utformning hade också varit vettigt och även den kommit från henne. Hon skulle sma-
ka lite olika grönsaker för att se om något möjligen skulle kunna gå för sig.

Inga elever tar lätt på sina hälsomål (eftersom de är helt frivilliga och kommer från 
dem själva), allra minst Karin. Därför blev jag lite förvånad när hon konstaterade att 
hon inte ansåg sig ha klarat sitt uppsatta mål. Därmed inte sagt att hon inte hade för-
sökt. Problemet var bara att det varit, som hon uttryckte det, för äckligt…

Precis samtidigt som hon berättade detta kom plötsligt insikten över mig. Allt jag läst, 
skrivit och funderat kring kom till uttryck i detta samtal. Återigen handlade det om den 
rådande samhällsnormen. Idealet för en hälsosam människa är inte bara en smal, väl-
tränad person utan också någon som äter nyttiga grönsaker.

- Karin, jag vet ju att du är en tjej som verkligen satsar om du bestämmer dig för 
något. Samtidigt visste du hur svårt detta var för dig. Varför satte du upp ett 
sådant mål? Förslaget var, som du säkert minns, helt och hållet ditt.

Karin nickade bekräftande men förblev tyst, blicken en aning sänkt nu. Jag anade en 
viss besvikelse över hälsomålets utfall. Visst finns hälsonormen där annars hade inte 
målet uppkommit överhuvudtaget. Jag formulerade svaret åt henne, svaret som vi 
båda visste men som Karin inte riktigt kunde uttrycka:

- Är det så att bilden av en hälsosam människa i ditt huvud är någon som äter 
grönsaker?
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Hon tittade förvånat upp, nickande.

- Men om vi tittar på det som du berättade för mig på förra samtalet så ser vi ju 
att du mår jättebra. Du är nöjd med dig själv och ditt liv. Du trivs i skolan och 
med kompisar. Du har sysselsättningar på fritiden som du ser som meningsful-
la. Stämmer det?

- Ja
- Men ändå… du kände att utan att äta grönsaker kunde du inte vara riktigt häl-

sosam?
- Mmm.

En jobbig tanke for genom huvudet, har jag som hennes hälsolärare, hjälpt till att 
förmedla en sådan bild?

- Ok. Jag förstår.

Varför tänkte jag inte så här då målet sattes upp? En stunds tystnad följde. Jag var 
tvungen att summera våra nyvunna insikter.

- Karin, jag tror vi lärt oss något båda två. För det första anser jag inte att du 
misslyckats med ditt hälsomål. Du vet, det finns alltid två sidor av samma mynt. 
Du tycker inte att målet uppfylldes eftersom du är tillbaka på ruta ett. Jag ser 
det lite annorlunda. Målet var att försöka äta grönsaker och du försökte verkli-
gen.

Givetvis är detta inga enkla frågor. Ska man göra saker som man inte mår bra av psy-
kiskt för att våra kroppar mår bra av det? Hur mycket ska man exempelvis plåga sig 
för att komma i form? Hur illa ska man må för att det inte ska bli hälsosamt att äta 
grönsaker? Jag tänkte på liknelsen jag använt för att beskriva detta: Ska vi låta våra 
smaklökar bestämma över resten av kroppen? Är den liknelsen verkligen bra? Tar inte 
en sådan metafor ställning för ett fysiologiskt synsätt, det som kroppen mår bra av är 
alltid hälsosamt! Var går gränsen? Lika säkert som att vi inte kan plåga i oss mat, lika 
säkert behöver kroppen näring. Återigen – vad är hälsosamt i just det här fallet? Det 
vet ju både Karin och jag men det är viktigt för henne att jag bekräftar det hela:

- För det andra, mår du bra nu?
- Jaa, jättebra!
- Då så, det vi båda lärt oss idag är att det går alldeles utmärkt att ha god hälsa 

utan att äta grönsaker!

Karin log brett och när jag började skratta blev även hennes leende till ett bubbligt 
fnitter. Vi samtalade vidare om att i en perfekt värld hade hon älskat grönsaker men 
att det nu var som det var. Hon hade verkligen försökt men inte mått bra. Det finns 
andra sätt att få i sig det som grönsaker bidrar med.
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Reflektioner

Hade hon lyckats? Det beror på vad man menar. Hon hade inte lyckats ur ett fysiolo-
giskt perspektiv eftersom hon inte klarar att äta grönsaker. Ur ett salutogent perspek-
tiv har hon lyckats eftersom hon, med min hjälp, fått insikten om att man inte måste 
vara precis som normen föreskriver för att ha hälsa. Däremot kan normen få folk att 
tro att hälsa är ouppnåeligt för dem eftersom de inte passar in i fållan …

Inte minst – både Karin och jag lärde oss att hantera livets utmaningar lite annorlun-
da. (Karin heter egentligen något annat)

Forskning om hälsa skolan  

Ovanstående berättelse illustrerar på ett talande sätt synen på hälsa som råder i dagens 
samhälle. Ramarna som definierar vad som är hälsosamt respektive inte hälsosamt är 
såväl tydliga som smala. Det är hälsosamt att äta grönsaker, punkt. Eftersom skolan i 
mångt och mycket är en spegel av samhället (Palmblad och Eriksson, 1995) så blir det 
naturligt att denna hälsonorm även råder i skolans värld. Att individen förväntas göra 
de ”rätta, hälsosamma valen” för att inte ligga samhället till last (Quennerstedt och 
Öhman, 2014) rimmar väl med Karins önskan att vilja äta grönsaker (läs: bli hälso-
sam). 

Hälsoarbete i skolan är något som är avhängigt av vad man lägger i begreppet hälsa. 
Filosoferna Bengt Brülde och Per-Anders Tengland menar att:

Om man […] anser att hälsa är något mer (eller något annat) än avsaknad av 
sjukdom så kommer man nog delvis att sätta upp andra mål för sin verksamhet. 
(Brülde och Tengland, 2003, s. 32-33)

Synen på hälsa kommer således att inverka på hur hälsoarbetet kommer att se ut. Häl-
soarbete i skolan har över tid setts som liktydigt med att fostra/styra eleverna till goda 
samhällsmedborgare (Hammarberg, 2001, Palmblad och Eriksson, 1995). Detta hälso-
arbete har alltid varit tydligt definierat utifrån fysiologiska aspekter. Utifrån ett sådant 
synsätt har utgångspunkten varit (är?) att undvika allt som inte är bra för kroppen. Fo-
kus låg på att fostra eleverna till ”motion, morötter och moral”, rörelse, rätt kost och 
ett drogfritt liv. Eleverna skulle disciplineras till god kroppslig hälsa utifrån en på för-
hand given norm (Olsson, 1997). Skolämnet som idag heter idrott och hälsa blev själva 
plattformen för denna fysiska hälsofostran (Palmblad och Eriksson, 1995). Denna snä-
va hälsosyn har emellertid lett till problem. Skolforskaren Agneta Nilsson (1996) me-
nar att detta ”endimensionella” sätt att se på hälsa kan ge själva ordet en negativ klang 
och att hälsoarbetet till och med kan bli kontraproduktivt. En högstadieelev i hennes 
rapport exemplifierar detta i nedanstående citat:
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Hälsa står ju enligt skolan för morötter, motion, kondomer och avstånd från al-
kohol och rökning. Livet är bra mycket mer än så. (Nilsson, 1996, s. 105)

Ytterligare ett problem är att hälsa förstås utifrån en given norm. Det är svårt att disku-
tera runt hälsofrågor på ett demokratiskt sätt om svaren redan på förhand är givna. Un-
dervisningen tenderar då att bli såväl skendemokratisk som manipulativ (Palmblad och 
Eriksson, 1995). Det denna givna norm gör är dock framförallt att exkludera elever 
från att kunna se sig som hälsosamma om de inte passar in i ”mallen”. 

För elever som Karin blir den rådande hälsonormen snarare en begränsning än en möj-
lighet. Än värre är det kanske med alla de personer som inte bara har en vana utan 
också en kropp som bryter mot normen. I skolämnet idrott och hälsa är forskarna i 
princip eniga om (Sandahl, 2005, Quennerstedt, 2006) att hälsa är […] det övergripan-
de syftet med ämnet idag” (Quennerstedt, 2006). Trots detta visar Skolinspektionens 
flygande tillsyn (Skolinspektionen, 2010) att endast 12 av 300 noteringar hade 
kopplingar till hälsa enligt deras mätmetoder. Hälsa det får man istället genom fysisk 
aktivitet på lektionerna (Skolinspektionen, 2010, Londos, 2010, Quennerstedt, 2006, 
Öhman, 2007). Då lärare i idrott och hälsa blir intervjuade om sitt hälsoarbete blir de, i 
linje med ovanstående, i princip ställda:

Ja, hälsa har jag inte på idrottstimmarna… utan det har vi på andra lektioner.

Jaaaa… paus… jaa… det har jag inte funderat på. (Thedin Jakobsson, 2004, s.
116)

Att parollen ”hälsa genom rörelse” är så stark i ämnets praktik understryker nyss 
nämnda faktum att skolan är en spegelbild av samhället. 

Slutsats: Lektionerna i idrott och hälsa kommer inte att bedrivas utifrån kursplanens 
direktiv utan utifrån den syn på hälsa som råder i samhället. 

Eller: Samhällets förväntningar på ämnet väger tyngre än Skolverkets…

Kanske är det på sin plats att här tydligt formulera kapitlets problemställning:

Skolämnet idrott och hälsa speglar mycket väl den hälsosyn som råder i dagens sam-
hälle. Problemet är dock att det är en hälsosyn som ligger långt ifrån kursplanens in-
tentioner. De hälsointentioner som forskarna ser som huvudsyftet med ämnet. Bristen 
på samtidighet i överensstämmelse mellan hälsosyner blir ett problem som landar mitt 
i ämnet Idrott och hälsa.

Undersökningen 

Med studien ville jag utveckla såväl mig själv som den hälsoprofil jag varit med om att 
bygga upp. Samtidigt ville jag också förmedla ett inifrånperspektiv på hälsoarbete i 
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skolan, något som inte gjorts i någon större utsträckning tidigare. Utgångspunkten i 
min forskning blev en konsekvens av kapitlets problemställning; 

Hälsoarbete utifrån ett ensidigt fysiologiskt perspektiv exkluderar elever både från att 
känna sig hälsosamma och från att kunna lyckas i skolämnet idrott och hälsa.

För att kunna undersöka den praktik jag själv var en del av på ett trovärdigt sätt be-
hövde jag hjälp och stöd i min metodutveckling. Med hjälp av Ashley Casey, en brit-
tisk forskare som själv undersökt sin egen praktik, kom jag fram till att Stehpen Bro-
okfields (1995) upplägg skulle vara en framkomlig väg. Metoden gav nämligen en 
möjlighet att problematisera såväl skolans praktik som min egen undervisning (Casey 
och Dyson, 2010) och därmed samtidigt möjlighet till personlig reflektion. Brookfield 
(1995) framhåller vikten av forskning som talar samma språk som lärarna, forskning 
som bidrar med just ett inifrånperspektiv. Denna ansats rimmar väl med forskarsko-
lans, det ska vara forskning som praktiserande lärare kan känna igen sig i. Utifrån des-
sa premisser blev det naturligt att använda mig av skrivna livsberättelser (narrativ). 
”Då berättarens genomlevda erfarenheter delas sker samtidigt en djupare förståelse av 
läsarens egna upplevelser. Insikter skapas såväl genom igenkänning som genom att 
man inte känner igen sig” (Maivorsdotter, 2012).

För att få ett brett perspektiv på studien kom Brookfields (1995) ”fyra linser” att an-
vändas; lärarens, elevens, kollegans samt teori. De olika berättelserna belyste profil-
skolans hälsoarbete utifrån olika synvinklar. Motivet till de olika berättelserna var att 
de kompletterade varandra, de bidrog med såväl komplexitet som ökad trovärdighet. 
Mina egna berättelser (lärarens autoetnografi), den första linsen, bidrog med ett in-
ifrånperspektiv på den undersökta praktiken genom sin självreflektion. Det blev också 
naturligt att komplettera bilden av profilskolans hälsoarbete med att mottagarna av 
undervisningen gav sin upplevelse av den. Brookfield (1995) menar att ”de som står på 
andra sidan av spegeln”, eleverna, är viktiga ögon för att man ska kunna se sin praktik 
på ett nytt sätt. Emellertid finns det ”risker” även med elevberättelserna. Såväl Casey 
(2009) som Brookfield (1995) talar om svårigheterna som ligger i att veta om eleverna 
verkligen är ärliga i sina berättelser. 

Det svåraste med att se oss själva genom elevernas ögon är att eleverna förståeligt nog 
inte vill vara alltför ärliga mot oss (Brookfield, 1995, s. 34; min översättning). Kanske 
var det därför, om inte nödvändigt så i alla fall önskvärt, att komplettera studien med 
ett tredje perspektiv - kollegans. Brookfield (1995) menar att kollegan kritiskt kan 
spegla läraren (läs profilskolans hälsoarbete) på ett sätt som gör att hens handlingar 
kommer i ny dager. Även här kan man diskutera trovärdighetsproblematik liknande 
elevberättelserna men sammantaget anser jag att denna form av triangulering gav en 
fruktbar helhetsbild av profilskolans hälsoarbete.
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Fyra linser

                                             Läraren

                                                    

Eleven                      Kollegan

                        

                                              Teori

Figur 1. Profilskolans hälsoarbete genom fyra linser.

Brookfield (1995) talar om behovet av en teori (Antonovsky, 1991) som kan erbjuda 
alternativa ramverk för att kunna se problematiska situationer ur nya synvinklar. I un-
dersökningen blev det salutogena hälsoperspektivet ett alternativt ramverk till den do-
minerande fysiologiska hälsosynen. I ett salutogent perspektiv ser man framförallt till 
vad som kan vara resurser för en positiv hälsoutveckling hos individen, inte till vad 
som kan skada hälsan. Hälsa förstås utifrån individ och situation. Uppsatsens hälsote-
oretiska perspektiv erbjöd nya sätt att se på hälsa och hälsoarbete samt möjlighet att 
ställa nya frågor. Det blev möjligt att diskutera hälsa och hälsoarbete utifrån ett breda-
re perspektiv.

Slutsatser 

Utifrån de skrivna livsberättelserna framkom aspekter av hälsa som verksamt bidrog 
till att vidga hälsobegreppet. Såväl mina egna (se inledningsberättelsen) som kollegans 
berättelser handlar om hur vi genom möten och samtal av olika slag arbetar med hälsa 
utifrån demokratiska perspektiv såsom respekt, rättvisa och inflytande. Hälsoarbetet 
kan närmast betecknas som ett värdegrundsarbete och blir därmed också en fråga för 
hela skolan, inte bara en angelägenhet för skolämnet Idrott och hälsa (se Quennerstedt, 
2006). Ett intressant faktum är att min egen berättelse kretsade kring likartade hälso-
aspekter som kollegans berättelse gjorde, detta trots att kollegan inte är lärare i Idrott 
och hälsa. En förklaring kan vara att vi ändå har en likartad syn på hur hälsoarbete i 
skolan bör bedrivas. Vi är överens om att möten och samtal är en central utgångspunkt 
och att språket därför blir vårt viktigaste verktyg. Samtidigt blir samtalet i sig aldrig 
hälsosamt. Det är som med vilken aktivitet som helst – ”blir det bra så blir det bra”, 
men det finns ingen automatik i att mycket samtal leder till ökad hälsa hos eleverna. 
Det är precis som att säga att innebandy, dans eller cirkelträning alltid är hälsosamt. 
Snarare är det så att det beror på hur aktiviteten bedrivs och uppfattas av eleven som 
bestämmer huruvida något kan sägas vara hälsosamt. Min forskning har lett till insik-
ten att samtal rent generellt och kanske i synnerhet om hälsa är väldigt känsliga efter-

Profilskolans hälsoarbete
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som man talar om just känsliga saker. Hur jag som lärare agerar och tänker blir här 
oerhört betydelsefullt. Det är centralt att jag är medveten om maktaspekten, att det är 
jag som förväntas ha tolkningsföreträde. Därför blir min egen hälsosyn styrande, vilket 
också blev tydligt i såväl mina egna som elevernas berättelser.

Inte heller elevernas berättelser kretsar, kanske något förvånande, kring fysiologiska 
aspekter. Här lyfts istället andra perspektiv på hälsa fram, i synnerhet sociala och psy-
kiska. Berättelserna handlar generellt om hur man växer som människa genom att anta 
utmaningar av olika slag. Här är stödet från gruppen centralt, men också sättet som du 
själv ”väljer” att tänka inför dessa utmaningar. Eleverna lyfter också fram upplevelsen 
i sig (främst från utflykter/friluftsliv) samt den sociala samvaron som viktiga resurser 
för en positiv hälsoutveckling. 

De fysiologiska aspekterna lyser närmast med sin frånvaro i min empiri, något som 
först gjorde mig lite förvånad eftersom de fysiska inslagen i skolans hälsoprofil är (och 
ska förbli) centrala. Först efter en tids funderande samt efter samtal med mina klasser
om vad de trodde detta berodde på blev jag lite klokare. Såväl jag som mina elever 
verkar se de fysiska inslagen som så självklara att de inte behöver nämnas. Kanske ser 
vi i första hand idrotten, utflykterna, turneringarna och utmaningarna i vår hälsoprofil 
mer som medel än som mål i sig; medel för att åstadkomma personlig utveckling. En 
elev uttryckte det på följande sätt: ”Det behövs faktiskt ingen toppkondition för att 
man ska må bra.” 

Eleverna ser på hälsa ur sitt perspektiv medan jag och kollegan ser på hälsoarbete ur 
ett lärarperspektiv. Bortser man från detta faktum så säger samtliga berättelser egentli-
gen liknande saker. Man skulle kunna tala om ”en stor berättelse”. Här är det dock vik-
tigt att understryka att utifrån samhällets fysiologiska hälsosyn så hade dessa aspekter 
inte setts som hälsosamma överhuvudtaget. Dessa psykiska och sociala aspekter blir 
istället möjliga att ses som resurser för en positiv hälsoutveckling först utifrån ett bre-
dare, mer salutogent, sätt att se på hälsa. Det är just därför som uppsatsens fjärde lins, 
teorin, blir så viktig. Utan den salutogena hälsoteorin (Antonovsky, 1991) hade jag 
inte kunnat tolka samtal, möten, upplevelser och gemenskap som aspekter av hälsa. 
Precis som Brookfield (1995) säger så innebar teorin ett alternativ till dagens domine-
rande sätt att se på hälsa. Nya perspektiv öppnades. Exempelvis kan man, lite provoce-
rande, fråga sig om det verkligen är så att endast 12 av 300 noteringar hade kopplingar 
till hälsa i Skolinspektionens flygande besiktning av skolämnet idrott och hälsa. Det 
kanske i själva verket är så att samtliga lektioner handlade om hälsa (genom rörelse).
Poängen här är att idrottslärare uppfyller samhällets förväntningar på ämnet, förvänt-
ningar som väger betydligt tyngre än kursplanens direktiv. Har du som praktiserande 
lärare i idrott och hälsa förväntningar från elever, föräldrar och idrottsföreningar om 
hur din praktik ska se ut är det inte enkelt att stå emot. Detta var välkända fakta (Ek-
berg, 2009, Larsson och Redelius, 2004, Londos, 2010) redan tidigare. Det som där-
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emot står klart för mig efter min forskarutbildning är att det därtill kan läggas rent 
samhälleliga förväntningar på hur ämnet ska bedrivas. Idrott och hälsa blir även ur ett 
folkhälsoperspektiv viktigt (Palmblad och Eriksson, 1995, Quennerstedt, 2007). När 
det nu exempelvis höjs röster för en utökning av antalet timmar i ämnet så är det 
främst folkhälsoargument som hörs i debatten. Ämnet kan bli en ”räddningsplanka” 
(Evans, 2004) bort från den hotande fetmaepidemin, rörelse kan motverka cancer osv. 
Ingenstans talas det om vad ämnet faktiskt kan lära eleverna. 

Emellertid talas det lite om hälsa utifrån ett helhetsperspektiv, där de fysiologiska 
aspekterna vävs ihop med de psykiska och sociala (Nilsson, 2003), en väg som jag ser 
som nödvändig för att ämnet ska kunna inkludera samtliga elever. Inte förrän vi får till 
en bredare syn på hälsa i vårt ämne kommer deras möte med idrott och hälsa att upple-
vas som hälsosamt även för de elever som idag inte ”passar in i mallen”. Skolämnet 
idrott och hälsa borde leda denna utveckling istället för att, som idag, låta sig ledas av 
den rådande samhällssynen. För att detta ska bli möjligt måste nya perspektiv presen-
teras. Exempelvis anser jag att hälsoperspektivet ska följa eleverna som en röd tråd 
skolgången igenom, oavsett ämne och stadium. Kanske borde samtliga skolämnen få 
tillägget ”… och hälsa” för att markera att det inte endast är något som ligger på ämnet 
idrott … och hälsa. 

En viktig slutsats blir, såhär ett drygt år efter att jag avslutat forskarskolan, att det 
verkligen blev ett tydligt inifrånperspektiv på hälsoarbete som förhoppningsvis kan 
inspirera andra praktiker och leda till ett ifrågasättande av dagens i mitt tycke alldeles 
för smala hälsosyn. Det salutogena perspektivet gör det möjligt att ställa nya frågor, 
precis som jag försökt göra utifrån min egen praktik. Detta är frågor som det förmodli-
gen inte finns ett givet svar på men som behöver ställas, tänkas över och diskuteras för 
att ämnet ska utvecklas.

Diskussionsfrågor 
Exempel på didaktiska frågeställningar som jag själv ställt mig är följande:

Är det verkligen så viktigt att eleverna alltid duschar efter lektionerna, i så fall 
varför?
Måste det finnas en tävlingslogik, vilken ska i så fall jag och min praktik repre-
sentera?
Vad betyder det att ”lyckas”, kan ett ”misslyckande” vara att ”lyckas”?
Finns det givna svar när man talar om hälsa och vem har i så fall tolkningsföre-
träde? 
Hur förhåller jag mig till de gamla traditionerna, ex kavaljer/bordsdam vid 
skolbal?
Måste man äta grönsaker för att betecknas som hälsosam?
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Min forskning ledde som synes, precis som Brookfield (1995) ”utlovade”, till person-
lig reflektion (och förhoppningsvis utveckling). Genom forskningen tvingades jag 
ifrågasätta flera av mina givna sanningar (exempelvis just frågan om man måste äta 
grönsaker för att betecknas som hälsosam). Denna process var till en början både 
smärtsam och jobbig men då jag väl ”kom över tröskeln” kände jag någon slags lätt-
nad. Det var som om jag faktiskt insåg att allt som kom fram i berättelserna bidrog till 
att jag utvecklades. Samtidigt är det viktigt att inte bli för självkritisk utan komma ihåg 
att man som lärare gör sitt bästa här och nu med de kunskaper man har här och nu. Hi-
storien måste läsas framlänges. Dessa insikter ska inte leda till någon slags efterklok-
het och förmätenhet utan istället bidra till ett förändrat tankesätt och i förlängningen en 
förändrad praktik. 
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Hitta lätt – så blir det rätt! 
Kerstin Nilsson

Inledning 
Jag har arbetat i 37 år som lärare i idrott och hälsa. År 2007 utsågs jag till årets idrotts-
lärare. Jag känner att jag fortfarande har mycket att lära mig. Jag brinner för att ut-
veckla undervisning och lärande i ämnet, och när jag i Forskarskolan i idrott och häl-
sas didaktik fick möjlighet att välja ett problemområde att undersöka och utveckla var 
valet enkelt. Det problemområde jag valt att undersöka är förmågan att orientera sig 
med hjälp av en karta. Att undervisa om denna förmåga är enligt min erfarenhet svårt, 
eftersom eleverna ofta har svårt att se relationen mellan naturen och den avbildade kar-
tan. Jag har under åren lagt mycket tid och kraft på att utveckla undervisningen inom 
förmågan, från gemensamma kartpromenader till enkla linjeorienteringar. Eleverna har 
gått och sprungit orienteringbanor i par och enskilt, genomfört olika varianter av 
stjärnorienteringar, bingoorienteringar, kodorienteringar, korta och långa banor, använt 
sig av olika typer av kartor, tränat avståndsbedömningar och karttecken samt skapat 
egna kartor osv.

Trots denna ambition med många varierade övningar med olika svårighetsgrader för-
står och utvecklas ändå inte en del elever. Vad är det som jag inte har förstått att ele-
verna inte förstår och som begränsar dem i sitt lärande av förmågan? Har jag i min 
planering framförallt lagt fokus på hur lektionen ska organiseras och hur övningarna 
ska genomföras istället för vad eleverna ska lära sig? Vad är det specifikt i relationen 
mellan överföringen av naturen till den avbildade kartan och vice versa som är det svå-
ra? Hur vet jag vad var och en av eleverna kan då de oftast arbetar i par utifrån en sä-
kerhetsaspekt? Dessa är några av de frågor som har legat till grund för denna studie.

Frågan är om förmågan att orientera sig med hjälp av en karta är en viktig kunskap, då 
det finns både ”smartphones” och gps att använda sig av idag. Ja, om man ska tolka de 
förmågor som ska utvecklas, det centrala innehållet och de kunskapskrav som ska be-
dömas i idrott och hälsa enligt den nationella kursplanen, så är denna förmåga specifikt 
framskriven. Delar av förmågan finns även angivna i kursplanerna för geografi och 
matematik. Dessutom menar jag att de moderna teknikerna bygger på att man kan 
identifiera och lokalisera föremål i omgivningen för att använda dem som redskap för 
lägesbestämningar. Nyttan med förmågan att orientera sig med hjälp av en karta hand-
lar om säkerhet. Detta innebär att utvecklandet av denna förmåga har haft en central 
plats i olika läroplaner under åren.
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I kommentarmaterialet till nuvarande kursplan, Lgr 11, står det: ”Kunskap om hur man 
följer kartor och skisser är nödvändig för att eleverna ska kunna orientera sig i olika 
miljöer. Miljöerna kan vara allt från ett köpcentrum till skogar och ängar. Kursplanen 
har därför valt att använda det övergripande begreppet att orientera istället för orienter-
ing, som för tankarna till sporten orientering. Kunskaperna om hur man orienterar 
kommer förstås även till användning i sporten orientering” (Skolverket, 2011, s. 16).

Denna ändring i kursplanen kan tolkas som att det finns en skillnad mellan begreppen 
orientering och att orientera. Sigurjónsson (2007) klargör skillnaden genom att beskri-
va orientering som en idrottsgren som ställer bestämda krav på utövaren, medan att 
orientera är en färdighet. Ottosson (1987) beskriver ”att orientera” som att ha känne-
dom om sin egen position i relation till andra positioner i världen.

Vad säger forskningen? 

Lärare i idrott och hälsa anger att det är svårt att skapa tid och förutsättningar för de 
delar av kursplanen som kräver att ordinarie schema bryts, som vid orientering och 
simning. Vid Skolinspektionens (2012) besök på 36 skolor under höstterminen 2011
utgjorde undervisning i att orientera i den närliggande natur- och utemiljön cirka fem 
procent av den totala undervisningstiden. Trots tydliga kunskapskrav visar den Natio-
nella utvärderingen (Skolverket, 2005) att ungefär var sjätte elev går ut grundskolan 
utan att kunna orientera sig med hjälp av en karta. Studier visar att relativt lite tid av 
undervisningen ägnas åt denna förmåga och att många elever inte uppskattar undervis-
ningen (Skolverket, 2005; Lundvall & Meckbach, 2008). Hur ser undervisningen ut 
och vilket innehåll har den när många elever går ut grundskolan utan att kunna oriente-
ra? Kan det vara som Annerstedt (2008) och Kirk (2010) framhåller att innehållet i 
ämnet blir de etablerade sporterna? Är det så att orienteringsundervisningen i skolan 
för tidigt blir sporten orientering, utan att eleverna fått tillräckliga grunder att orientera 
sig med hjälp av en karta? 

Skolinspektionens (2012) granskning av idrott och hälsa visar att skolorna behöver se 
till att eleverna får undervisning i den omfattning och med det innehåll de har rätt till.
Granskningen visar vidare att det behövs en bredare teoriutveckling, som kan ge lärar-
na stöd att utveckla undervisning och skapa bättre förutsättningar för lärande. Flera 
studier visar att ämnesrelaterad fortbildning är en bristvara för lärare i idrott och hälsa. 
Även praxisnära forskning inom ämnet har efterlysts både nationellt och internatio-
nellt. Specifikt inom kartläsnings- och orienteringsundervisning i skolan, framhåller 
Sigurjónsson (2007) att flera forskare behöver rikta fokus mot relevant forskning inom 
fältet, där det nu råder stor kunskapsbrist. Jämfört med många av skolans övriga äm-
nen har idrott och hälsa en mer utpräglad tradition av att göra i stället för att tala, vilket 
är ett mönster som kan vara svårt att bryta. Detta synliggörs i den Nationella utvärde-
ringen (2005) där hälften av lärarna och tre fjärdedelar av eleverna tycker att läraren 
talar och eleverna lyssnar och att det sällan är så att läraren talar, ställer frågor och en-
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skilda elever svarar eller ställer frågor. Jämfört med andra ämnen är det mindre vanligt 
i idrott och hälsa med diskussioner och samtal om vad eleverna ska lära sig. 

Sammanfattningsvis visar forskning, utvärderingar och granskningar att förmågan att 
orientera är ett område som får för lite tid i undervisningen i idrott och hälsa, att un-
dervisningen inte uppskattas av alla elever och att ett antal elever inte når kunskaps-
kraven. Det råder även brist på ämnesdidaktisk forskning i och om utveckling av för-
mågan att orientera. Min slutsats är att fler än jag verkar tycka att det är ett problema-
tiskt område att undervisa om, då var sjätte elev går ut grundskolan utan att kunna ori-
entera med hjälp av en karta.

Faktaruta om studien 
Hitta lätt - så blir det rätt! En praxisnära, didaktisk studie om att orientera sig 
med hjälp av en karta 

Studien är praxisnära, vilket innebär att jag har undersökt min egen praktik. 
Studiens syfte har varit att undersöka vad förmågan att orientera sig med hjälp 
av en karta innebär för elever i årskurs 4 och utifrån den kunskapen iscensätta 
och utvärdera undervisning. Fokus har varit på elevernas lärande, på det inne-
håll som eleverna ska lära sig, vad det innebär att kunna detta och hur lärandet 
ska möjliggöras. Avsikten har varit att komma åt vad som kan vara problema-
tiskt (kritiskt) för eleverna att förstå, för att därigenom utveckla undervisningen 
så att eleverna lär sig det som är tänkt att de ska lära sig.  

Studien har utgått från ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Fenomenografi 
(Marton & Ling, 2007) har använts som ett analytiskt redskap för att urskilja oli-
ka uppfattningar av hur eleverna uppfattar relationen mellan naturen och kar-
tan för att göra lägesbestämningar. Variationsteorin (Marton & Booth, 1997), 
har använts som ett didaktiskt redskap för att planera, iscensätta och analysera 
undervisning och lärande. Den metod som har använts för att samla in empiri 
har varit Learning Study (Runesson, 2010). Learning Study är en form av samar-
bete mellan forskare och lärararbetslag, där lärare resonerar kring det som ele-
verna ska lära sig, vad det innebär att kunna detta samt hur man skall göra lä-
randet möjligt.  

Sex lärare har deltagit i studien, tre klasslärare i årskurs 4, två lärare i idrott och 
hälsa samt jag som forskande lärare. Tre lektioner har planerats, genomförts 
och utvärderats i tre olika klasser, vilket har inneburit att varje elev har deltagit i 
en enda lektion. Deltagande i studien har 53 elever i årskurs 4 varit, 10-11 år 
gamla, fördelade på tre klasser. Att urvalsgruppen i ålder blev årskurs 4 beror på 

56



52

att jag och mina kollegor har sett svårigheter för våra elever att orientera med 
hjälp av en terrängkarta i närmiljön.

Vad kom jag fram till och vad kan det innebära?  
Min studie pekar på värdet av att ta reda på vad eleverna kan, då de orienterar sig med 
hjälp av en karta och vad det är som de uppfattar som problematiskt att förstå och som 
hindrar dem i deras lärande. Vidare pekar studien på värdet av att iscensätta en under-
visning där eleverna får möjlighet att erfara det som är problematiskt på olika sätt och 
där föremålen i naturen ges en mening genom det läranderum som skapas i lärare och 
elevers samtal om det erfarna lärandeobjektet. Med stöd av studiens resultat tar jag 
med mig olika lärdomar in i min undervisning i idrott och hälsa. Dessa kommer jag att 
diskutera i texten som följer. Först kommer en redogörelse av den iscensatta lektionen. 

Lektionen genomfördes som en gemensam kartpromenad i helklass i skogen i skolans 
närområde. Eleverna var inte ombytta utan var förberedda på en kartpromenad i ett 
lugnt tempo. De fick en vikt karta, som bara visade det område där kartpromenaden 
skulle ske. Lektionens syfte och innehåll tydliggjordes och budskapet till eleverna var 
att öka deras kunskap i att följa natur och karta. För att lyckas med detta behövde de 
hela tiden följa med i naturen och på kartan, vilket innebar att vara aktiv och ta sitt an-
svar för att exakt veta var de var på kartan. Utdrag från en lektion:

Lärare: Vad betyder att anpassa kartan i riktning efter naturen och hur gör vi 
det där vi just nu står?

Elev1: Vi tittar runt för att se om vi kan använda oss av något vi ser här.

Elev2: Titta där borta är en liten höjd [pekar mot höjden] den kan vi använda 
oss av.

Lärare: Kan du springa bort och ställa dig på höjden så att alla ser den. Kan 
ni andra titta på era kartor och försöka hitta höjden och sätta er tumme där? 

Lärare: Hur ser en höjd ut på kartan?

Här urskildes höjden i naturen tydligt genom att eleven sprang och ställde sig på höj-
den. Därefter urskildes symbolen för höjd på kartan och sattes i relation till höjd i natu-
ren. Här gjordes en lägesbestämning utifrån var gruppen just då var placerad i relation
till höjden och övriga föremål i naturen och på kartan. I klassens resonemang kom 
också skolbyggnaden upp som en referenspunkt, vilket innebar att värdet av fler refe-
renspunkter direkt tydliggjordes. Begreppet ”passa kartan” introducerades för att ha ett 
begrepp att relatera till som handlade om att föremål i naturen skulle vara placerade på 
samma sätt som på kartan i förhållande till elevernas position. 

Elev3: Jag ser en höjd till där borta [pekar mot en annan höjd i naturen]. 

Lärare: Bra, kan du ta oss dit?
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Lärare: Ser den här höjden ut som den andra vi såg?

Elev4: Ja det är också en brun prick på kartan.

Elev5: Den här är inte så rund utan här finns ett stup åt samma håll som sko-
lan.

Elev6: Men ska inte brant se ut som en kam på kartan? 

Elev2: Nej en brant är ett streck [paus] det ser jag här på kartan [visar på 
kartan].

Elev7: Titta här borta finns det flera kammar på kartan å stora branter.

Elev5: Om det är kammar på strecken så betyder det att det är mer stup.

Elev8: Hur ser man att det går ned?

Elev2: Det är bruna streck och mer streck är brantare.

Först jämförde läraren denna höjd med den nyss erfarna genom att se vilka likheter 
och skillnader som fanns. Eleverna urskilde även värdet av höjdkurvor för att veta om 
det gick uppför eller nedför. Därefter gjordes en jämförelse av branter och vad som 
kännetecknar en brant. Vidare diskuterades hur just denna brant såg ut och sedan jäm-
fördes denna brant mot en brant med en kartsymbol som liknade en kam. Resone-
mangen i klassen fortsatte sedan hela lektionen på liknande sätt. Eleverna fick möjlig-
het att jämföra olika föremål i naturen, exempelvis olika storlekar på stenar, branter 
med olika former och olika slags stigar, för att de skulle få möjlighet att uppleva likhe-
ter såväl som olikheter. Lektionen möjliggjorde urskiljande av många olika föremål i 
naturen som hjälp för att göra lägesbestämningar på kartan. Betydelsen av att ha 
många referenspunkter framkom tydligt. Det viktiga under promenaden var relationen 
mellan natur och karta och att det blev som ett äventyr. Det var ett stort värde att ha 
många stopp och resonemang, så att eleverna hela tiden visste exakt var de befann sig 
och kunde jämföra erfarna föremål. 

I studien har att erfara och uppfatta saker i naturen och på kartan visat sig vara så 
mycket mer än att bara se något. Det handlar om att betrakta något och se vilka speci-
ella egenskaper just detta något har och jämföra det med tidigare erfarenheter. Dessa 
erfaranden förstärktes av de resonemang som fördes mellan lärare och elever, vilka 
bidrog till att många elever såg mer och mer komplexa relationer i naturen och på kar-
tan. Dessa resonemang och olikheter i uppfattningar gav mening åt de olika föremålen 
i naturen och kartans symboler samt relationerna mellan dessa. När eleverna fick erfa-
ra föremålen i naturen gavs symbolerna på kartan en mening. Den tidigare träningen 
av kartsymboler hade för många elever blivit en isolerad kunskap.

Efter lektionen gjordes ett eftertest för att se om eleverna hade lärt sig det som var av-
sett. Det visade sig att en lektion med ett innehåll som var specifikt anpassat till ele-
vernas förkunskaper gav god utveckling av deras förmåga att orientera sig med hjälp 
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av en karta. Många elever utvecklades till att bli aktivt sökande efter föremål i naturen 
med vars hjälp de kunde göra en lägesbestämning. Med en begränsad tid till undervis-
ning är det en framgångsfaktor att veta vad man ska undervisa om för att effektivt 
kunna utveckla respektive förmåga. Lärares professionella uppdrag är att skapa de bäs-
ta förutsättningarna för att möjliggöra ett lärande av det som är avsett.

När eleverna inte lär sig det som är avsett gäller det att avgränsa det som är problema-
tiskt. I denna studie har förmågan att orientera brutits ned i underliggande kunnanden, 
för att synliggöra vad eleverna kan då de kan orientera sig med en karta. Först då kan 
lärarna hypotetiskt anta vad som kan vara problematiskt för eleverna att förstå. Däref-
ter behöver en kartläggning göras av vad eleverna kan och inte kan inom förmågan. I 
studien gjordes kartläggningen i form av en individuell kartpromenad utefter en angi-
ven linje på kartan, där eleverna skulle markera åtta olika platser utmed linjen på kar-
tan. Denna kartläggning synliggjorde vad eleverna i gruppen kunde, det totala kunnan-
det i gruppen och därmed också vad de inte kunde. Det centrala var att ta reda på vad
eleverna uppfattade som problematiskt och vad som hindrade eleverna i lärprocessen. 
Studien visar att de antaganden som jag och mina kollegor gjorde innan studien inte 
stämde överens med resultaten från kartläggningen. Kartläggningen visade att det var 
en mycket stor spridning mellan vad eleverna kunde. Några elever uppfattade inte fö-
remålen i naturen då de skulle göra lägesbestämningar på kartan och förstod inte heller 
att föremålen kunde representeras på kartan. De uppfattade kartan som en röra och 
sörja och naturen som en enda stor skog. Andra elever kunde relatera föremålen i natu-
ren och symbolerna på kartan till varandra och till sin egen och tidigare position. De 
uppfattade de relationer som fanns mellan föremål och de använde sig av flera refe-
renspunkter vid lägesbestämningar.

Min tolkning efter studien är att drygt en tredjedel av eleverna i min tidigare undervis-
ning inte har förstått meningen med att använda sig av naturens föremål för att göra 
lägesbestämningar på kartan. Det har inneburit att undervisningen har grundat sig på 
ett innehåll som har möjliggjort en kunskapsutveckling för knappt två tredjedelar av 
eleverna. För övriga elever har något hindrat dem i utvecklingen, något som de och jag 
inte har förstått, vilket har inneburit att en del av eleverna har legat kvar på ungefär 
samma kunskapsnivå lektion efter lektion. Efter den genomförda studien inser jag att 
jag har genomfört många olika övningar och aktiviteter utan att stanna upp och reflek-
tera över vad eleverna kan och inte kan. Jag och mina kollegor har utgått från att ele-
vernas svårigheter nästan helt utgick från problem med att läsa och förstå kartan, dess 
färger och symbolspråk samt kartans skala. Vi tog för givet att eleverna uppfattade och 
såg olika föremål i naturen och att de kunde relatera dessa till deras position på kartan, 
vilket många elever inte gjorde. Vi hade gått kartpromenader och tittat på de föremål 
som vi passerade samt tränat karttecken på många olika sätt. Det var inte tillräckligt! 
Vi hade sedan haft för bråttom att springa olika slags banor utan att säkerställa att alla 
elever hade utvecklat tillräckliga grundkunskaper i att orientera sig.
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Med hjälp av kartläggningen kunde det problematiska för många elever synliggöras 
och det var att uppfatta naturens föremål som redskap för att utföra lägesbestämning-
ar med hjälp av kartan och kartans symboler. När detta hade synliggjorts kunde un-
dervisningen planeras så att eleverna fick erfara det problematiska på varierade sätt 
(Gustavsson, 2008). Utmaningen var att iscensätta en undervisning där eleverna fick 
möjlighet att erfara naturens föremål och förstå hur dessa kunde relateras till kartan på 
varierade sätt och göra jämförelser mellan nya och tidigare erfarenheter.

I de tre lektionerna har det varit av stort värde att läraren funnits nära tillhands och 
varit tillgänglig hela tiden och kunnat resonera med eleverna och ta del av deras upp-
fattningar samt utmana dem med frågor. Men hur ser det över lag ut under lektionerna 
i idrott och hälsa och framförallt under orienteringslektioner? Jag har tidigare instrue-
rat eleverna i de övningar och banor som har ingått i mina lektioner, och sedan delat in 
eleverna i par utifrån val av nivå på bana eller övning. Hur har det då varit möjligt för 
mig att ge eleverna feedback på att de är på rätt väg? Detta är en utmaning för lärare, 
då grupperna i idrott och hälsa ofta är stora och tiden är begränsad. Lektioner behöver 
se olika ut från att ibland ha en hög fysisk aktivitetsgrad till att, som i dessa lektioner, 
ha ett lågt promenadtempo under mer undersökande och problematiserande former. 
Studien har inneburit en kunskapsutveckling för eleverna, för mina lärarkollegor och 
för mig som lärare inom förmågan att orientera sig med en karta.

Diskussionsfrågor 

Kan jag som lärare använda samma kritiska aspekter som i denna studie?

De kritiska aspekterna kan i denna studie ses som specifika för de elever som ingår i 
studien. Men de kan också ses som generella för andra elever, i så måtto att de kan 
prövas av lärare i idrott och hälsa, om inte annat som utgångspunkt för diskussioner 
om undervisning och lärande i förmågan att orientera.

Vad bör jag göra då jag får en ny elevgrupp?

Ta reda på vad eleverna kan och inte kan för att se hur kunskapsspridningen ser ut i 
gruppen. Om du inte gör det kan risken vara att de elever som aldrig fått möjlighet att 
lära sig grunderna inte får det nu heller – på varje lektion får de uppleva mer av ”sam-
ma” som de aldrig har förstått. Hur rolig och nyttig blir då undervisningen i förmågan 
att orientera sig med hjälp av en karta?!

Hur vet jag vad mina elever kan och inte kan? 

Gör en kartläggning då och då för att ta reda på vad var och en i elevgruppen kan och 
inte kan. Detta kan göras i form av en gemensam kartpromenad, där var och en ska 
markera på sin egen karta var eleven befinner sig vid olika stopp.

Varför är det viktigt att veta vad var och en kan?
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Detta är en förutsättning för att för att veta vilket innehåll undervisningen ska grunda 
sig på med avsikt att möta eleverna där de befinner sig i sitt kunnande. Det är också en 
förutsättning för möjligheten att bedöma vad varje elev kan.

Hur vet jag som lärare vad eleverna tycker är svårt? 

Genom att analysera den kartläggning som har gjorts och genom att prata med elever-
na om vad som är svårt kommer de kritiska aspekterna att synliggöras för både lärare 
och elever.

Hur planeras och iscensätts sedan undervisningen utifrån de svårigheter/kritiska 
aspekter som har synliggjorts?

Undervisningen planeras så att eleverna får möta och erfara de kritiska aspekterna på 
olika sätt. Till exempel att förstå hur en brant ser ut i verkligheten och på en karta. El-
ler att promenera till branten, titta på den och sedan besöka andra branter, större och 
mindre, och samtala om likheter och skillnader. Diskutera vad som är skillnaden mel-
lan en höjd och en brant. Vilken är skillnaden mellan karttecknet för brant och kart-
tecknet för stig?

Kan jag organisera undervisningen på något annat sätt än hur jag har gjort tidigare?

Det var en stor skillnad att genomföra kartpromenaderna med eleverna i vanliga klä-
der, istället för i idrottskläder. Eleverna sa själva att idrottskläderna signalerade att 
springa och att det skulle gå fort. Nu var eleverna inställda på en promenad i ett lugnt 
tempo för att möjliggöra tid till att lära sig relationen mellan naturen och kartan. Det är 
viktigt att varje elev har en egen karta och exakt vet var de är från början och att direkt 
få eleverna aktiva i ett sökande i naturen, det vill säga att hela tiden följa med på kar-
tan och i naturen. Börja med många och täta stopp där det finns många naturföremål 
att relatera till på kartan. Var sedan lyhörd för om eleverna ser och vill upptäcka före-
mål som de ser på kartan.

Finns det andra sätt att organisera orienteringsundervisningen?

Jag arbetar idag mer med stationer där jag har möjlighet att få en mindre grupp där jag 
själv är, för att kunna se vad var och en kan samt utmana var och en utifrån sin nivå. 

Planera din undervisning så att du vet att alla dina elever får en stabil grund och möj-
lighet att erfara och förstå relationen mellan natur och karta för att göra lägesbestäm-
ningar på kartan. För att förmågan att orientera ska kunna utvecklas till en förtrogen-
hetskunskap hos eleverna, det vill säga att de ska kunna omsätta kunskapen i olika 
sammanhang, behövs det tid till erfarande. Är eleverna sällan i naturen blir det svårt 
för dem att identifiera naturens föremål och att kunna använda sig av dem. Skynda 
långsamt och kom ihåg att undervisningen inte kan göras för enkel. Hade jag inte för-
stått vad som hindrade eleverna i deras kunnande hade jag inte heller insett att ”en gyl-

61



57

lene regel i förmågan att orientera är att undervisningen inom denna förmåga inte kan 
göras för lätt” (Kaarby, Lillegård, & Kinneberg, 2006, s. 15).
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Dansspel som läromedel  
Béatrice Gibbs

In i danssalen strömmar ett trettiotal elever. De vet om att det idag kommer en ny lä-
rare i idrott och hälsa som ersätter deras gamla, och att det står dans och rörelse till 
musik på schemat, ett nytt moment i kursen som de inte mött på gymnasiet tidigare. 
Några elever stannar upp då de plötsligt upptäcker och hör det, för dem, välbekanta 
ljudet av ett Nintendo Wii-spel. De går fram och liksom känner på spelet, som för att 
se om det verkligen är på riktigt. Några andra vrider på huvudet i farten och vänder 
sig om, nästan så att de backar för att inte släppa blicken från projektorduken, där 
spelet visualiseras, medan de långsamt sätter sig ner på bänkarna som står längs med 
den bakre väggen i salen. Ytterligare några andra märker först ingenting, men utbris-
ter sedan: ”Va ska vi spela Wii, är det sant?” En lite euforisk och upprymd stämning 
sprider sig i rummet.

När ytterligare en elev kommer inrusande i rummet förändras den behagliga stäm-
ningen för en kort stund. Han bär en grönvit kortärmad fotbollströja, gröna shorts, 
vita höga strumpor och gröna inomhusfotbollsskor. Hans armar är högt uppsträckta i 
luften som för att påkalla uppmärksamhet, ögonen lyser av ilska och det sprutar saliv 
ur munnen på honom när han springer fram till mig, öppnar munnen och skriker: 
”Jag hatar att dansa, det är det värsta jag vet, man blir ju inte ens svettig. Kan vi inte 
spela fotboll istället?” Jag besvarar lugnt hans uttalande med att tala om för honom 
att den diskussionen kan vi ha efter att jag har hållit min lektion. Han fnyser, vänder 
sig om och sätter sig bryskt ner på bänken med armarna i kors och med ursinnig blick. 

När jag sätter igång dansspelet är det som om den lite tryckta stämningen plötsligt är 
som bortblåst. Hela rummet börjar liksom vibrera och i samma stund som avataren2

2 En avatar är den grafiska representationen av användaren eller användarens alter ego, och i Wii-
spelet har den en tredimensionell form. I Nintendo Wii Just Dance är det den dansare som spelarna 
följer. 

dyker upp på duken är det som att eleverna intar någon form av roll. De börjar ome-
delbart härma avatarens rörelser. Den upprymda sinnesstämningen är tillbaka och 
salen kokar av rörelseglädje. Under en timme dansar och arbetar eleverna med upp-
gifter utifrån dansspelet. Hela tiden hörs ett sorl av glada, inspirerade och lycksaliga 
röster. Eleven som tidigare kokade av ilska, har istället fått något euforiskt över sig. 
Han spritter omkring som en kalv på grönbete. Hela hans kropp uttrycker en sådan 
glädje att det strålar omkring honom. Ett leende har liksom på något sätt smugit sig 
över hans läppar och efter varje dans vänder han sig mot sina ”polare” och ger dem 
en klapp i ryggen eller ett ”give-me-five”. 
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I slutet av lektionen går jag fram till honom, pekar på hans grönvitrandiga fotbollströ-
ja och säger: ”Du ser allt lite svettig ut.” Han vrider sig mot mig och med ögon som 
nu strålar av glädje säger han: ”Jag är sjukt svettig.” När jag frågar honom om hur 
han tyckte det var att dansa, svarar han med ett generat leende och värme i rösten: 
”Det var faktiskt galet kul.”

Under denna lektion, där jag använde ett interaktivt dansspel, hände någonting hos 
eleverna. Det var som om de gick in i en annan värld där de på något sätt rörde sig 
med stor inlevelse, utan att riktigt fundera över att de dansade. En elev uttryckte det 
såhär: ”Det här är ju mer på riktigt än när en lärare står där framme, det är ju vår värld 
liksom.” Ett interaktivt dansspel var något som de upplevde som deras värld, något 
som de kände sig vana vid och bekväma med. Men vad lärde sig egentligen eleverna?

När jag frågade eleverna blev svaren spridda. Några svarade att de hade lärt sig några 
steg medan andra sa att de inte riktigt visste och ytterligare andra sa att de inte hade 
lärt sig något alls. Jag insåg att eleverna hade svårt att i ord uttrycka vad de hade lärt 
sig. Ett intresse väcktes därför att studera hur dansspel kan användas som läromedel i 
idrott och hälsa, dels som ett redskap för lärare att ta hjälp av för att stötta och stimule-
ra elevers lärande, dels för att medvetandegöra för elever och i ord uttrycka vad de lär 
sig. Avsikten med detta kapitel, som baseras på min studie om dansspel och rörelse-
kvaliteter i undervisningen i idrott och hälsa på gymnasiet, är att ge exempel på hur 
dessa dansspel kan användas som läromedel samt hur rörelsekvaliteter kan observeras 
och diskuteras med hjälp av ett ramverk. Fokus kommer också att riktas mot hur lä-
rande sker när dansspel används. Förhoppningen är att kapitlet ska bidra med idéer och 
verktyg till din undervisning i dans och rörelse till musik. 

Vad säger tidigare forskning?  
Dans och rörelse till musik syftar i undervisningen i idrott och hälsa till att utveckla 
rörelser och rörelsekvaliteter, men även till fysisk träning, för att uttrycka känslor och 
sinnesstämningar samt för att bekanta sig med olika kulturarv. Tidigare forskning ty-
der dock på att dans är ett sällsynt innehåll och ibland helt frånvarande (Lundvall & 
Meckbach, 2008), trots att det tydligt står som ett centralt innehåll i läroplanerna både 
för grund- och gymnasieskolan (Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b). Dans som ak-
tivitetsform i ämnet ses som något tråkigt och även hotfullt, både av flickor och av 
pojkar (Larsson & Redelius, 2008).

Den tvetydiga ställning som dans har i ämnet kan förklaras på olika sätt. Flera studier 
tyder på att det viktigaste målet för lärare och elever är att ämnet är roligt och att ele-
verna är fysiskt aktiva (Larsson & Redelius, 2008). Det centrala innehållet verkar byg-
ga på roliga fysiska aktiviteter som uppnås genom att exempelvis spela boll, inte dansa 
(Öhman & Quennerstedt, 2008). Å andra sidan uttrycker var fjärde lärare att de vill 
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lägga mer tid på dans och mindre tid på bollspel (Lundvall & Meckbach, 2008). I 
Lundvalls och Meckbachs studie (2008) yttrar flera lärare att deras förmåga att under-
visa i dans är begränsad och att de är osäkra på sin egen kompetens inom dans och 
därmed hur man faktiskt lär ut dans. Vissa lärare i idrott och hälsa lägger lite tid på 
dans för att de själva kanske inte kan dansa och som en följd av detta blir de pedago-
giskt begränsade i sin undervisning. 

Den dans som förekommer i undervisningen handlar ofta om att lära sig en viss dans 
eller att tekniskt sätta ihop steg till musik (Quennerstedt, 2013). Larsson och Karlefors 
(2015) framhåller att fokus istället bör ligga på att använda metoder med uppgifter 
som utgångspunkt för att därmed minska betoningen på att lära sig de korrekta rörel-
serna, och istället framhålla en gemensam strategi för att utforma en rörelsekoreografi.

En annan svårighet när det gäller framför allt dans är att lärare saknar ett ramverk för 
att beskriva vad, med andra ord vilka rörelser eller rörelsekvaliteter, det är eleverna 
använder sig av och vilka de behöver arbeta mer med. Ett ramverk skulle underlätta på 
så vis att lärare tillsammans med elever skulle kunna samtala om vilka rörelsekvalite-
ter eleverna behöver utveckla (jfr Murray & Lathrop, 2005). Elever skulle lättare kun-
na uppmärksamma vad det är de behöver arbeta med samt få en förståelse för och med 
ord beskriva vad de lär sig. I det stora hela tyder tidigare forskning på ett behov av nya 
pedagogiska metoder och redskap för undervisningen i idrott och hälsa, vilket skulle 
underlätta den typ av lärande som läroplanerna föreskriver.

Ett förslag på nya pedagogiska grepp för lärare i idrott och hälsa är interaktiva tekniker 
såsom TV-spel som inkluderar träning och kroppsrörelser (Meckbach m.fl., 2013). En 
rad olika typer av dansspel, som Dance Revolution, Kinect och Just Dance, har fått 
mycket uppmärksamhet bland främst barn och ungdomar. TV-spel har ofta setts som 
ett sätt att motverka fysisk aktivitet bland barn och ungdomar, men på senare tid har 
spel som inkluderar träning och kroppsrörelser utforskats utförligt. Denna forskning 
har främst riktat fokus mot de fysiska effekter som spelandet av dessa spel ger 
(Quennerstedt m.fl., 2013). Dock är den pedagogiska forskningen om TV-spel knapp-
händig, vilket innebär att de pedagogiska konsekvenserna av TV-spel i allmänhet såväl 
som i dans inte är särskilt tydliga (Meckbach m.fl., 2013).

Att som lärare använda dansspel som läromedel i undervisningen kan relateras till 
Skolverkets ambition att främja användningen av informations- och kommunikations-
teknik (IKT) i skolan, vilket står skrivet i både grund- och gymnasieskolans läroplan
(Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b). Tidigare forskning tyder dock på att IKT säl-
lan används i idrott och hälsa (Lundvall & Meckbach, 2008). Jag tror därför att det 
behövs fortbildning och tydliga exempel på hur IKT kan användas som läromedel även 
i undervisning i idrott och hälsa. Detta kapitel är ett led i att åskådliggöra hur, mer ex-
akt, dansspel kan användas som läromedel och hur lärande då kan tänkas ske?
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Faktaruta om studien 
Wii lär oss dansa? Om dansspel, rörelsekvaliteter och lärande i idrott och hälsa 

Bakgrund: 

lite dans i undervisningen, osäkerhet i att undervisa i dans 
saknas ramverk för att studera rörelsekvaliteter 
få studier kring interaktiva spel och lärande  

Syfte: Att undersöka elevers användande och utvecklande av olika rörelsekvali-
teter i en lärprocess där dansspel används som läromedel i undervisningen i id-
rott och hälsa på gymnasiet. 

Frågeställningar 

1) Vilka rörelsekvaliteter använder elever när de samspelar med varandra och 
interagerar med dansspel 

2) Hur sker lärande av rörelsekvaliteter när dansspel används som läromedel? 
Teori: Ett sociokulturellt perspektiv, där lärande sker i interaktion och samspel 
med andra elever och med artefakter, såsom dansspel. 

Metod: 

skapande av lektionsupplägg och videofilmning av elever à 7 lektioner 
o de dansade till spelet med olika uppgifter (4 lektioner) 
o de skapade egna danser i grupper (2 lektioner) 
o de visade upp sin dans för sina klasskamrater (1 lektion) 
analys av elevernas rörelsekvaliteter utifrån ett skapat rörelseanalysschema 
med fokus vad kroppen gör, var, hur samt i relation till vem och vad krop-
pen rör sig 
analys av hur lärande skedde när eleverna använde spelet som läromedel 
och när de skapade egna danser 

Resultat: 

Del 1 – eleverna använde kroppen och rummet på olika sätt och deras ka-
raktär på rörelserna skiljde sig beroende på dans. Relationen till andra och 
till spelet varierade också. 
Del 2 – lärande skedde genom att eleverna imiterade, repeterade, blev in-
struerade, blev modellerade, förhandlade, kommunicerade och använde 
metaforer.  

Slutsats: Att Wii lär oss dansa beror inte på att spelet används, utan istället på 
hur det används som läromedel av lärare och elever i undervisningen. 
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Dansspel i undervisningen 

Under de tillfällen som jag har haft möjlighet att använda dansspel, både i min studie 
och i samband med flera andra lektioner, så har jag under och efter varje lektion haft 
en behaglig känsla i kroppen. Eleverna blir liksom ”helt till sig” och dansar på för 
fullt. Jag tror att det handlar om att de upplever situationen som ”mer på riktigt än när 
en lärare står där framme”, som en elev uttryckte det. Dans i skolan kännetecknas ofta 
av att en lärare visar rörelser som eleverna ska härma eller att eleverna får sätta ihop 
rörelser på egen hand. Idag när elever lever och agerar i en tillvaro som ofta är förän-
derlig och som i stor utsträckning är interaktiv, så blir dansspelet något som de själva 
uppfattar som ”vår värld liksom”, en värld som de känner igen sig i och därmed kan 
relatera till. Därmed inte sagt att den traditionella undervisningen i dans nödvändigtvis 
är sämre, utan istället att man som lärare kan fundera på hur den kan varieras. 

I följande avsnitt kommer jag att beskriva, med utgångspunkt i min studie, hur dans-
spel kan användas i dans och rörelse till musik som ett komplement till den traditionell 
undervisning. Detta följs av en beskrivning av det ramverk som jag använde i studien.
Slutligen skildras hur lärande sker när dansspel används som läromedel. 

Ett ”nytt” sätt att undervisa i dans 

Att undervisa elever i dans kräver ett visst förarbete. Många lärare känner nog igen sig 
i att det tar mycket tid att öva in en dans och dess steg till musik så pass väl att man 
kan lära ut den till elever, och då speciellt om man är ovan. När dansen sedan visas 
och stegen lärs ut, så har lärare fullt fokus på att göra rätt steg vid rätt tillfälle och i takt
till musiken, ofta utan möjlighet att hinna med att se vilka rörelsekvaliteter eleverna 
använder. Att undervisa i dans kan därmed av vissa upplevas frustrerande (jfr Lundvall 
& Meckbach, 2008). Men här behöver fler lärare få en förståelse för att de inte behö-
ver instruera all dans på egen hand. Fokus kan istället läggas på att vägleda eleverna 
där olika redskap kan användas, såsom exempelvis dansspel. 

Men att föra in dansspel i undervisning kräver en grundlig planering, speciellt efter-
som det är ett redskap som inte tidigare har förknippats med undervisningsmiljöer. 
Tidigare har interaktiva dansspel främst förekommit i ungdomars vardagliga liv, på 
fritiden och i hemmiljön, som ett kul sätt att prova på olika interaktiva aktiviteter. När
nu dansspelet placeras i en skolsituation skapas en ny miljö med klasskamrater, lärare 
och dansspel, där lärande står i fokus. Därför måste läraren vara väl förberedd och in-
troducera dansspelet i en skolmiljö, där nya regler och riktlinjer för hur dansspelet kan 
användas behöver utformas. I samband med detta bör lärare även fundera över dans-
spelets roll i förhållande till uppsatta mål i ämnesplanen, och utforma lektioner så att 
målen kan nås (jfr Quennerstedt, Almqvist, & Öhman, 2011). Lärare behöver därför
även öka sina kunskaper om interaktiva spel, för att på så sätt få en förståelse för hur 
de kan användas som läromedel i undervisningen (jfr Meckbach m.fl., 2013).
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Här nedan visas ett exempel på en planering med sju lektioner (se Tabell 1) där det 
övergripande syftet med momentet är att eleverna ska arbeta med dans och rörelse till 
musik för att utveckla sin kroppsliga förmåga genom att skapa, uttrycka och gestalta 
rörelser till musik (Skolverket, 2014). Målet är att eleverna ska kunna sätta ihop rörel-
ser, hitta takt, förstå hur en låt är uppbyggd och hur effekter i en dans kan skapas, för 
att i slutändan kunna sätta ihop en egen dans och presentera den. Under fyra lektioner 
arbetar eleverna med dansspelet Nintendo Wii Just Dance 3 och 4 som läromedel. Vid 
dessa tillfällen projiceras spelet på en projektorduk med eleverna uppställda framför. 
Eleverna använder inga handkontroller utan härmar enbart avatarens rörelser, vilket 
innebär att mer än 30 elever kan delta samtidigt (se Figur 1). Under två lektioner ska-
par de egna danser i egenskapade grupper och under den sista lektionen framför de den 
egenkomponerade dansen.

Figur 1. En klass uppställd framför dansspelet.

Tabell 1. Lektionsplanering.

Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion 6 Lektion 7
Tid 60 min 45 min 60 min 45 min 45 min 60 min 30 min
Syfte 
med 
lek-
tionen

Röra sig 
till olika 
slags mu-
sik. Tala 
om åttor.

Hitta takt. 
Öva koor-
dination. 

Analysera 
musik.

Öva egna 
danser.

Grupp-
formatio-
ner.

Öva egna 
danser.

Framföra 
egna dan-
ser.

Inne-
håll

Sätta ihop 
rörelser i 
åttor. Ar-
beta med 
varje låt 
två gånger.

Takt. Öva 
svåra steg. 
Göra rö-
relser på 
olika sätt. 
Sätta ihop 
rörelser.

Sätta ihop 
rörelser. 
Musik-
analys.

Hitta nya 
rörelser
och sätta 
ihop till 
en egen 
dans.

Dansa
parvis/ i
grupper 
om fyra. 
Specifikt 
för grupp-
dans.

Fortsätta 
arbetet 
med att 
skapa den 
egna dan-
sen.

Dans-
framträ-
dande.

Mate-
rial

Nintendo 
Wii, Just 
Dance

Nintendo 
Wii, Just 
Dance

Nintendo 
Wii, Just 
Dance

Just Dan-
ce till-
gängligt.

Nintendo 
Wii, Just 
Dance

Just Dan-
ce till-
gängligt.
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Låtar Never 
Gonna 
Give You 
Up, Good 
Feeling, 
Everybody 
Needs 
Somebody 
to Love, 
Rock n 
Roll, Be-
ware of 
The Boys

Call Me 
Maybe, 
Supersti-
tion, Mr 
Saxobeat, 
Rock n 
Roll 

Apache, 
Take On 
Me, I
Don’t 
Feel Like 
Dancing

Dynamite, 
Boogie 
Dance, 
Jail 
House 
Rock, 
Dance Til 
Time 
Goes, 
Istanbul, 
What 
Makes 
You Beau-
tiful, Wild 
Wild West

Lära-
re

1) Visa en 
åtta från 
första lå-
ten. 2) Ge 
uppgift:
komma 
ihåg en 
rörelse, 
visa för 
kompis 
och sätt 
ihop era 
två rörelser 
till en åtta. 
3) Upprepa 
efter ny låt. 
Kan även 
gå ihop 
fyra och 
fyra.

1) Klappa 
i takt till 
första lå-
ten. 2) Ge 
uppgift att 
hitta tak-
ten med 
hjälp av 
andra 
kroppsde-
lar till 
samma låt.
3) Efter 
andra lå-
ten, ge 
dem upp-
gift i 
grupp att 
öva på ett 
svårt steg 
som de 
kommer 
ihåg. Kör 
låten igen.

1) Dansa 
till första 
låten. 2) 
Låt hälf-
ten dansa 
och andra 
hälften
göra mu-
sik- och 
rörelse-
analys. 3)
Byt upp-
gift.
4) Visa 
hur första 
låten är 
uppbyggd 
och för-
klara att 
rörelserna 
återkom-
mer.

Gå runt 
och hjälp 
till i de 
olika 
grupper-
na.

Fråga 
eleverna 
om effek-
ter som 
framträder 
då de 
dansar två 
och två 
eller fler 
som skil-
jer sig 
mot när 
man dan-
sar ensam.

Gå runt 
och hjälp 
till i de 
olika 
grupper-
na.

Grupp
arbete

Sista 20’.
Skapa 
grupper. 
Hitta en låt 
och arbeta 
med rörel-
ser till 
låten. 

Sista 10’.
I sina 
grupper 
lyssna på 
egen låt, 
hitta tak-
ten och 
skapa rö-
relser.

Sista 20’.
I sina 
grupper 
lyssna på 
hur låten 
är upp-
byggd och 
skapa 
rörelser.

Hela lek-
tionen. 
Skapa 
rörelser 
till egen-
vald låt. 

Hela lek-
tionen. 
Skapa 
rörelser 
till egen-
vald låt.
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När dansspelet förs in i undervisningen skapas en miljö där eleverna interagerar med 
spelet i så pass stor utsträckning att de i stort sett helt, som de själva vid flertalet tillfäl-
len uttrycker det, kopplar bort vad deras klasskamrater gör. Att dansspelet dessutom 
presenterar dansen som en helhet, utan att varje steg övas om och om igen för att sättas 
ihop till en helhet, vilket traditionen påbjuder, bidrar också till att det inte finns tid till 
att studera vad andra runtomkring gör. Dansspelet blir då en väg för elever att utifrån 
sina tidigare erfarenheter arbeta med och utveckla rörelsekvaliteter i interaktion med 
dansspelet efter sin egen förmåga och tidigare erfarenheter.  

Men innan ett interaktivt dansspel förs in i undervisningen krävs en viss förberedelse. 
Läraren bör fundera kring hur dansspelet kan nyttjas i förhållande till uppsatta mål, 
göra en plan över vilka danser från dansspelet som ska användas samt skapa uppgifter 
till eleverna utifrån spelet. Ett interaktivt dansspel, eller för den delen även andra in-
teraktiva spel, kan därför inte föras in i undervisningen utan att läraren funderar över 
vilka lärandemål redskapet ska hjälpa elever att uppnå. Lärarens och elevens upplägg 
och användning av spelen blir därför av stor vikt. På samma sätt som att man som lära-
re inte ska kasta in en boll, bör man ej heller kasta in ett dansspel, utan dansspelet blir 
istället ett medel för att nå det specifika målet.

Observera elevers rörelsekvaliteter med hjälp av ramverk 

I grundskolans läroplan för ämnet idrott och hälsa står det att eleverna ska delta i rörel-
ser till musik och i danser kunna anpassa sina rörelser till takt och rytm (Skolverket, 
2011a). I kursen Idrott och hälsa 1 på gymnasiet ska eleverna enligt läroplanen kunna 
”med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den 
kroppsliga förmågan” (Skolverket, 2011b, s. 3). Dans och rörelse till musik är ett cent-
ralt innehåll i kursen, vilket innebär att dans och rörelse till musik ska vara ett innehåll 
som eleverna ska undervisas i. Inom aktiviteterna dans och rörelse till musik kan ele-
ver ges möjlighet att utveckla sin kroppsliga förmåga genom att exempelvis utföra oli-
ka danser eller röra sig till musik för att skapa, uttrycka och gestalta (Skolverket, 
2014).

För att förstå vad goda rörelsekvaliteter innebär så bör det tydliggöras för eleverna vad 
det är läraren bedömer, men även vad det är eleven kan utveckla i dans och rörelse till 
musik. Det är ofta här det brister i kommunikationen mellan lärare och elever. Det be-
hövs därför ett gemensamt språkbruk för att tillsammans kunna tala om rörelsekvalite-
ter. Det språkbruk som ligger till grund för att beskriva elevers rörelsekvaliteter i äm-
net idrott och hälsa på gymnasiet utgår idag från rörelseekonomi, balans, koordination 
och rytm (Skolverket, 2014). I min studie har jag konkretiserat och utvecklat detta 
språkbruk för att på så sätt tydliggöra vad det är som kan utvecklas och bedömas när 
elever utövar olika rörelser. Språkbruket har sammanställts i ett ramverk (se Tabell 2) 
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som används som ett redskap för att beskriva och analysera elevers kroppsrörelser, 
rumsanvändning, rörelsekaraktär samt relation med andra och med olika redskap (jfr 
Murray & Lathrop, 2005). 

Tabell 1. Ramverk för att analysera rörelsekvaliteter.

ANALYSRAMVERK Beskrivning:

K
R

O
PP

 (v
ad

)

kroppsdelar (armar, ben, bål)

kroppshandling (tyngdöverfö-
ring, flygfärd, rotation, steg, 
hopp)
kroppsform (sträcka, böja, 
vrida, svänga)

R
U

M
 (v

ar
)

riktning (fram, bak, upp, ner, 
sidan, runt)

förflyttningsriktning (rak, cirkel, 
bågformad, sicksack)

rörelseomfång (bred, smal, 
lång, kort)

nivå (högt, mellan, lågt)

K
A

R
A

K
T

Ä
R

(h
ur

)

tid (plötslig, snabb, flyktig –
ihållande, långsam, lugn)
kraft (svag, otydlig – stark, 
tydlig)
flöde (återhållsam, stel, spänd –
fri, mjuk, avspänd)

R
E

L
A

T
IO

N
(v

em
 

oc
h

va
d)

andra (framför, bakom, långt 
ifrån, nära, över, under, mot, 
från, runt, kopiera, kontrastera)
annat (framför, bakom, långt 
ifrån, nära, över, under, mot, 
från, runt)

Hur kan du som lärare och dina elever använda ramverket när de exempelvis dansar 
till dansspelet? I och med att det är avataren som visar rörelserna och därmed tar över 
instruktörsrollen, blir det möjligt för dig som lärare att hinna med att föra anteckningar 
och lägga fokus på att observera dina elevers rörelsekvaliteter medan de dansar. Ytter-
ligare ett annat sätt som blir möjligt är att låta eleverna arbeta två och två och på egen 
hand dokumentera med hjälp av ramverket vilka rörelsekvaliteter kamraten använder. 
Ramverket kan således nyttjas som ett redskap att språkliggöra det läraren eller eleven 
ser hos den som dansar. Med andra ord som ett sätt att diskutera med eleven/kamraten 
vad hon/han använder för rörelsekvaliteter och vad hon/han kan utveckla. 
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Om vi ser till själva ramverket så kan man för det första rikta analysen mot vad eleven
gör med sin kropp. Här blir fokus på vilka (i) kroppsdelar eleven använder, såsom 
armar, ben och bål. Om eleven enbart använder armar kan diskussion föras kring att 
eleven kan prova att arbeta med att använda benen, och i förlängningen bålen. Fokus 
riktas också mot vilka (ii) kroppshandlingar eleven utför, såsom tyngdöverföring, 
flygfärd, rotation, steg och hopp samt vilka (iii) kroppsformer eleven har utifrån om 
hon/han tänjer, sträcker, böjer, vrider och svänger på kroppen eller kroppsdelarna. Vil-
ka handlingar och former eleven utför beror på vad som förekommer i den dans som är 
aktuell. Det som kan diskuteras är om eleven behöver arbeta extra med någon av hand-
lingarna eller formerna för att kunna utveckla sina rörelser och på så sätt klara av att 
genomföra dansen. 

För det andra analyseras rörelsen i rummet, vilket innebär var och i vilken riktning 
elevens rörelser sker. Här blir fokus på i vilken (i) riktning och (ii) förflyttningsriktning
elevens kroppsdelar rör sig. Om eleven exempelvis ej genomför någon snurr där avata-
ren gör det, så kan detta bli ett moment som eleven kan öva extra på. Fokus blir också 
på vilket (iii) rörelseomfång, det vill säga hur bred (långt ut från kroppen) eller smal 
(nära kroppen) respektive lång (exempelvis armen är utsträckt) eller kort (exempelvis 
armen är böjd) rörelsen är. Om eleven oftast arbetar nära kroppen (smalt omfång) och 
med korta rörelser kan eleven uppmärksammas att öva på att göra större rörelser (bre-
da rörelser) och sträcka ut exempelvis armarna ordentligt (långa rörelser). Dessutom 
kan diskussioner föras kring i vilken (iv) nivå elevens rörelser genomförs. Om eleven 
exempelvis har satt ihop en dans med sina kamrater och de enbart gör rörelser i mel-
lannivån, kan samtalet handla om att de kan utveckla dansen och sina egna rörelseför-
mågor genom att genomföra rörelser högt och/eller lågt. 

För det tredje riktas analysen på hur elevens rörelser sker, det vill säga karaktären på
rörelserna. Detta är ett sätt att beskriva rörelsernas form, uttryck och stil. Fokus blir 
här på (i) tid, det vill säga om elevens rörelser sker plötsligt, snabbt och flyktigt eller 
om de sker ihållande, långsamt och lugnt. Denna aspekt beror på dansens uttrycks-
form, där vissa danser är lugnare och vissa är snabbare. Men här blir det viktigt att dis-
kutera hur eleven kan arbeta med karaktärerna på rörelserna, för att på så sätt utveckla 
sin förmåga att röra sig på olika sätt. Fokus blir också på (ii) kraft, med andra ord om 
elevens rörelser är svaga och/eller otydliga respektive om de är starka och/eller tydli-
ga. Om elevens rörelser främst är otydliga, kan det vara bra att lyfta fram på vilket sätt 
eleven kan arbeta med sina rörelser för att göra dem mer tydliga genom att exempelvis 
våga lägga mer kraft i en rörelse. Här riktas även fokus mot (iii) flöde, det vill säga om 
elevens rörelser är återhållsamma, stela och/eller spända respektive om de är fria, mju-
ka och/eller avspända. Om en elev är stel i en viss rörelse där avataren gör den på ett 
mjukare vis, kan detta vara ett tillfälle för en diskussion kring hur eleven kan öva på 
att göra sina rörelser mjukare. 
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För det fjärde görs analysen på relationer, det vill säga med vem och med vad ele-
vens rörelser sker. Fokus blir på hur eleven rör sig i förhållande till (i) andra kamrater, 
det vill säga om den rör sig framför, bakom, långt ifrån, nära, över, under, mot, från 
och/eller runt sin kamrat. Här kan även uppmärksammas om de kopierar sina kamra-
ter/avataren på spelet eller om de kontrasterar, det vill säga gör något annat än kamra-
ten/avataren eller i en annan takt i förhållande till kamraten/avataren. När elever ska-
par danser tillsammans i grupp kan diskussioner kring hur de rör sig i förhållande till 
varandra bli ett väldigt intressant samtal. Det blir ett sätt för eleverna att få upp ögonen 
för hur de kan röra sig och placera sig i förhållande till sina kamrater, vilket utvecklar 
deras förmåga att röra sig på olika sätt. Fokus ligger också på hur eleven rör sig i för-
hållande till (ii) annat material, vilket kan handla om olika redskap som eleven använ-
der i sin dans som exempelvis sjalar, stolar och hattar. Precis som vid förhållandet till 
andra så kan analysen föras kring hur eleven rör sig i förhållandet till det använda ma-
terialet. Diskussionerna här blir också intressanta på det vis att eleven får en förståelse 
för hur denne kan utveckla sitt sätt att använda materialet. 

Ramverket blir, om det används på det sätt som beskrivits ovan, en möjlighet för lära-
ren att med elever diskutera hur de kan utveckla olika rörelsekvaliteter inom dans och 
rörelse till musik. Rörelseramverken kan användas även i annat undervisningsinnehåll 
för att hjälpa eleverna att utveckla sina kroppsliga förmågor inom en bredd av aktivite-
ter (Skolverket, 2011b). På så vis blir det en möjlig väg för elever att sätta ord på vad 
de lär sig i ämnet idrott och hälsa. 

Lärande i dans 

När dansspelet används i helklass under lektionerna 1, 2, 3 och 5 (se Tabell 1) där ava-
taren är den som demonstrerar rörelserna sker lärande genom att eleverna imiterar och
repeterar avatarens rörelser. Rörelser kan imiteras och repeteras flera gånger under 
samma dans, för att ge eleven möjlighet att lära sig den specifika dansen. Dansspelet
kan på så sätt, utan handkontroller, ses som ett läromedel att använda i undervisningen 
för att utveckla elevers rörelsekvaliteter och som ett sätt för elever att lära sig en eller 
flera danser. 

Då det förekommer två eller flera avatarer (under lektion 5) sker lärande även genom 
att eleverna kroppsligt kommunicerar med varandra. Här lär de sig rörelsekvaliteter 
genom att med kroppen känna av var och hur de andras rörelser utförs eller genom att 
hålla i varandra för att genomföra rörelser tillsammans, för att på så sätt imitera avata-
rernas rörelser. När dansspelet används som ett läromedel där eleverna får uppgifter att 
lösa, såsom att komma ihåg en rörelse och visa för en kamrat, sker lärande genom att 
eleverna förhandlar och instruerar rörelser. Det uppstår en kroppslig och verbal för-
handlingssituation, där eleverna genom att visa, ”smaka på” och förkasta eller imitera 
olika rörelser förhandlar sig fram till en lösning på uppgiften. Dessutom lär sig elever-
na genom att de instruerar varandra. 

73



69

När eleverna arbetar i sina egenskapade grupper utvecklar de olika rörelsekvaliteter i 
interaktion med varandra på ett sätt som inte blir möjligt enbart i samspel med dans-
spelet. Det skapas därmed tillfällen där elever med olika erfarenhet tillsammans kan 
hjälpa varandra att utveckla rörelsekvaliteter. På så sätt skapas lärprocesser där elever 
instruerar sina kamrater, eller där elever tillsammans både kroppsligt och verbalt för-
handlar sig fram till olika rörelsesekvenser. Dessutom formas lärprocesser där mer 
erfarna elever hjälper mindre erfarna kamrater genom att modellera deras rörelser, el-
ler genom att använda metaforer som ett sätt att underlätta ihågkommandet av olika 
rörelser. Att skapa egna danser blir en utmaning för elever, en process som består av 
kaos, förvirring och frustration, men även av skaparglädje och upprymdhet av att ha 
producerat en egen dans. Processen kan beskrivas som en väg där elever på egen hand 
får lösa uppgifter, men där återkoppling och stöd bör finnas tillgängligt för dem vid 
behov. Att låta elever arbeta i grupper skapar därmed andra former av lärprocesser än 
vad som blir möjligt då enbart dansspelet används, eller om de enkom härmar en lära-
re.

Avslutningsvis vill jag understryka att dansspel gör det möjligt för eleverna att lära sig 
en eller flera danser. Men för att lära eleverna dansa behöver de, med stöd av dig som 
lärare genom exempelvis uppgifter kopplade till dansspelet, på egen hand och i grupp 
arbeta med att skapa danser eller danssekvenser. Att dessutom ta hjälp av ett ramverk 
underlättar för både dig och dina elever genom att ni tillsammans kan föra en dialog 
kring vad det är de behöver utveckla. 

Diskussionsfrågor 

Hur kan jag använda interaktiva dansspel eller andra interaktiva spel för att 
hjälpa eleverna att nå målen och utveckla förmågor i kursplanen?

Hur kan jag underlätta för eleverna att förstå vad de ska lära sig?

Hur kan dansspel användas inom andra områden i undervisningen, exempelvis i 
frågor som handlar om uthållighet eller genus?

Hur kan ramverket användas i andra moment, såsom bollspel, för att analysera 
olika rörelsekvaliteter?
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Dokumentation i idrott och hälsa – en omöjlig ekvation? 

Rickard Håkanson

Inledning 
Hur ska jag hinna dokumentera alla elevers kunskapsutveckling samtidigt som jag le-
der klassen? Jag har 30 elever per klass, många klasser och kort tid mellan lektioner-
na – när ska jag hinna dokumentera? Vad är det egentligen jag ska dokumentera?
Detta är några frågor som ständigt har återkommit i mitt huvud under mina tolv år som 
undervisande lärare i idrott och hälsa. Det har ofta känts som en omöjlighet att dels 
hinna se alla elever, dels skriva ner något om dem i min idrottsjournal samtidigt som 
jag leder ett danspass eller passar eleverna i redskapsgymnastik. Problemet har ibland 
lett till att jag, mot min egen vilja och bättre förståelse, bokfört resultat i form av tider
från löprundan och mått på längdhoppet i brist på andra mer relevanta bedömningsun-
derlag. Det har ju hänt att jag ibland inför ett utvecklingssamtal med en elev suttit där 
med ett blankt papper och försökte beskriva vilka mål eleven uppnått eller ej och vad 
som krävs för att komma vidare. Just därför, för att inte hamna i samma situation igen, 
blev ibland de mätbara resultaten en del av bedömningsunderlaget trots att det egentli-
gen inte stöds av kunskapskraven.

Valet av problemområde inför mina tre års studier vid forskarskolan i idrott och hälsas 
didaktik var därför inte så svårt. Här hade jag chansen att gå på djupet vad gäller do-
kumentation i ämnet idrott och hälsa, något som jag själv och många kollegor med 
mig, ibland uppfattar som en omöjlig ekvation. Resultatet av min studie blev dock inte 
riktigt vad jag hade förväntat mig. De snabba lösningarna, de effektiva dokumenta-
tionsmetoderna och de goda exempel jag tänkt mig lyfta fram lyser med sin frånvaro. 
Problemet kring dokumentation i just ämnet idrott och hälsa visade sig vara mer kom-
plext än vad jag först räknat med och resultatet av studien desto viktigare att lyfta fram 
för såväl nyutbildade som verksamma lärare i ämnet.

Men vi tar det från början och ställer oss frågan varför just dokumentation är så viktigt 
att studera och belysa ur ett forskningsperspektiv. För det första så verkar dokumenta-
tion i ämnet idrott och hälsa vara ett problem som på något sätt engagerar en stor del 
av landets lärare. Det är många av oss som upplever svårigheter i likhet med de frågor 
jag lyfte fram inledningsvis. Därmed kan det också anses befogat att studera och dis-
kutera dessa problem. För det andra så har de nya läroplanerna för grund- och gymna-
sieskolan, och även det nya betygssystemet, inneburit ökade krav på lärare i fråga om 
en rättssäker och likvärdig bedömning och betygssättning. Detta har i sin tur inneburit 
ett ökat fokus på lärares underlag för bedömning och själva dokumentationsprocessen i 
sig.
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Hur ska vi då förstå problemet kring dokumentation och varför verkar det vara så svårt 
i just ämnet idrott och hälsa? Inledningsvis kan vi konstatera att ämnet idrott och hälsa 
har en väldigt stark tradition i förhållande till vad som räknas som giltigt undervis-
ningsinnehåll bland lärare, elever och föräldrar. Även om mycket har förändrats i äm-
net så kan fortfarande vissa delar av undervisningen härledas nära 200 år tillbaka i ti-
den och den Linggymnastik som då utgjorde ämnets huvudsakliga innehåll. Den orga-
niserade idrottsrörelsen har sedan 1900-talets början funnits med som en del i idrottslä-
rarutbildningen och har, sedan introduktionen i ungdomsskolan under 1960-talet, haft 
en stark koppling till och inflytande över ämnet och undervisningens innehåll. Denna 
koppling visar sig än i dag vara stark oavsett vad vi som lärare tycker om det. Det 
finns alltså en väldigt stark tradition i hur ämnet organiseras, vilket bland annat visat 
sig i en rad forskningsrapporter, (se t.ex. Lundvall & Meckbach, 2008), i Skolinspek-
tionens tillsyn (Skolinspektionen, 2012) samt i den nationella utvärderingen av ämnet 
2003 (Eriksson, m.fl., 2005). Trots att kursplanerna i ämnet idrott och hälsa har ge-
nomgått omfattande förändringar de senaste 20 åren har inte så mycket hänt i själva 
undervisningen, man kan säga att det är ”business as usual” i idrottshallen.

Vidare kan konstateras, att det däremot inte verkar finnas någon direkt tradition av 
skriftliga underlag för bedömning och betygssättning i ämnet och det är här kollisionen 
sker och svårigheterna uppstår. På det sätt som ämnet organiseras, genomförs och be-
döms av många lärare, blir kraven på dokumentation en omöjlig ekvation att få ihop.

Vad säger tidigare forskning om dokumentation? 
Vid en litteraturgenomgång i såväl svensk som internationell forskning kan jag konsta-
tera att det skrivits väldigt lite kring dokumentation, inte bara i idrott och hälsa utan 
även i övriga skolämnen, i bemärkelsen underlag för bedömning. Inom svensk peda-
gogisk forskning har fokus legat på pedagogisk dokumentation i förskolan och grund-
skolans lägre stadier samt på övergripande dokumentation kring elever, såsom indivi-
duella utvecklingsplaner, åtgärdsprogram, med mera. Väldigt få studier har belyst lära-
res dagliga arbete kring att samla underlag för bedömning och betygssättning. Det 
finns en hel del forskning kring vad det är lärare bedömer och vad som vägs in i be-
dömning och betygssättning. Ny forskning pekar till exempel på att lärare i idrott och 
hälsa ofta går på magkänsla vid betygssättning (se t.ex. Svennberg, Meck-bach, & 
Redelius, 2014). Tidigare forskning kring bedömning i ämnet idrott och hälsa visar 
också att lärares observationer av elever utgör en stor del av informationsinsamlingen 
kring en elev (Annerstedt, 2002). Däremot har jag inte hittat några studier som tittat 
närmre på kopplingen mellan observation och hur denna information sätts på papper 
och sparas till bedömning och betygssättning.

I de internationella artiklar jag tagit del av har det dessutom varit svårt att identifiera 
mitt problemområde. De engelska begrepp som visat sig ligga nära till hands för min 
studie har varit; assessment tools, assessment strategies, assessment techniques och 
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assessment instruments. Med dessa söktermer i kombination med physical education 
(idrott och hälsa) har jag funnit 360 artiklar av vilka 41 har varit intressanta för min 
studie. Av dessa 41 internationella forskningsartiklar kring bedömning i ämnet idrott 
och hälsa hade endast sex artiklar något av sökorden som angivna nyckelord, vilket 
vittnar om att problemområdet kring dokumentation är relativt outforskat. Vad som 
också framkom i litteraturöversikten var att en majoritet av artiklarna kom från USA 
där man har ett tydligare fokus på just mätmetoder för att få till stånd en mer likvärdig 
bedömning inom idrottsämnet. I just USA har också ett stort arbete lagts ner på att få 
till stånd nationellt standardiserade tester och bedömningssituationer i idrottsämnet
(NASPE, 2010), vilket avspeglas i de artiklar jag tagit del av. Problemet jag ställts in-
för är att de nationella styrdokumenten i det amerikanska idrottsämnet och det svenska 
ämnet idrott och hälsa skiljer sig ganska avsevärt åt på flera punkter, varför den ame-
rikanska forskningen inte varit helt överförbar till svenska förhållanden. Jag har dock 
valt ut några artiklar som kan vara av intresse även för oss svenska lärare, men jag 
återkommer till dessa i slutet av kapitlet.

Om jag istället går tillbaka till övriga, icke amerikanska studier, så kommer de från 
länder vars kursplan i idrott och hälsa mer liknar vår egen, till exempel England, Au-
stralien och Nya Zeeland. Flera studier kring bedömning och betygssättning i ämnet 
lyfter fram pedagogiken som en huvudfråga i förhållande till bedömningspraktiken. 
Oavsett vilka bedömnings- och dokumentationsmetoder vi använder och hur effektiva 
de än är, måste bedömningspraktiken utgå från en helhetssyn på vilken kunskap och 
vilket lärande vi vill åstadkomma i ämnet idrott och hälsa. Finns inte denna helhetssyn 
i undervisning och bedömning är risken stor att vi ändå mäter och bedömer fel saker, 
oavsett hur effektiva våra instrument är. Två av världens mest framstående forskare 
inom idrottsämnet, Peter Hay och Dawn Penney (2009; 2013) pekar i flera texter på 
just detta behov, en bedömningspraktik som är autentisk och valid samt inriktad mot 
lärande. De poängterar dock att en kvalitativ bedömningspraktik bara kan förstås och 
realiseras i förhållande till kvalitativa styrdokument och en kvalitativ pedagogik. Hay 
och Penney pekar på fyra förutsättningar för en effektiv bedömningspraktik: ett 
primärt fokus på bedömning för lärande, autentisk bedömning som i största möjliga 
mån är integrerad, säkerställande av validitet samt ett socialt rättvist förhållningssätt 
till bedömning. Ett sätt att arbeta mot bedömning för lärande är, enligt Hay och Pen-
ney, att bedömningspraktiken blir synlig för eleverna. Synliggörandet kan ske dels ge-
nom att eleverna känner till kriterierna i förhand, dels att gjorda bedömningar görs till-
gängliga för eleverna att ta del av, vilket kan vara videoklipp, muntlig eller skriftlig 
feedback. Detta innebär att eleverna får en referenspunkt i sina egna reflektioner kring 
lärandet. (Hay & Penney, 2009; 2013)

Hay och Penneys forskning har varit ledande för mig i analysen av de resultat min stu-
die har lett fram till. När jag i såväl litteraturgenomgång som i genomgång av inspela-
de intervjuer, har letat efter ”dokumentationens nycklar”, så menar de istället att vi 
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borde vända blicken mot själva undervisningen i sig, snarare än att stirra oss blinda på 
enskilda dokumentations- och bedömningsverktyg. Vad detta inneburit för studiens 
resultat och de slutsatser jag presenterar återkommer jag till i nästa avsnitt.

Faktaruta om studien 

Vad betyder OK+? En studie om lärares dokumentationsarbete i ämnet idrott 
och hälsa 

Studiens syfte var att undersöka hur de deltagande lärarna arbetar med doku-
mentation i ämnet idrott och hälsa, hur detta arbete upplevs utifrån olika förut-
sättningar i skolan samt om det fanns skillnader i lärares erfarenheter av doku-
mentationsarbetet och vad dessa skillnader i så fall utgjordes av. Följande fråge-
ställningar har varit centrala:  

- Hur samlar lärare underlag för bedömning? Vad är det som dokumenteras, 
hur går det till och när sker dokumentationen? 

- Vad anser lärarna om dokumentation i ämnet idrott och hälsa och vilka erfa-
renheter har de av dokumentationsarbetet? 

Mot bakgrund av resultaten har jag också fört en diskussion kring lärares doku-
mentationsarbete i relation till deras undervisning. 

Datainsamlingen till studien har bestått av såväl enkäter som intervjuer. Först 
besvarade 144 idrottslärare en enkät kring deras dokumentationsarbete. Utifrån 
svaren i enkäten valdes sedan tio lärare ut för fördjupande intervjuer. Urvalet 
gjordes med syfte att få en spridning av lärare över landet, en jämn fördelning 
mellan kön, ålder, antal år i tjänst samt skolform. Svaren i enkäten har dessutom 
legat till grund för de frågor som sedan ställts i intervjuerna. 

För att tolka och förstå resultaten från studien har jag valt olika begrepp och 
verktyg inom läroplansteorin. Främst har jag granskat hur lärare beskriver att de 
transformerar läroplanen och realiserar den i sin undervisning (Linde, 1993; 
2006). Jag har även studerat vilka ramfaktorer som lärare uppfattar som be-
gränsande i dokumentationsarbetet (Lundgren, 1972; 1999). Slutligen har jag 
undersökt om lärarna verkar ha en synlig eller osynlig pedagogik i fråga om be-
dömning och betygssättning (Bernstein & Lundgren, 1983; Bernstein, 2003).

Studiens viktigaste resultat 
De lärare som deltagit i studien har beskrivit en mängd olika sätt att dokumentera och 
samla information om elevers kunskapsutveckling. Lärarna har också lyft fram exem-
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pel på lektionsinnehåll i vilka de olika dokumentationssätten, eller verktygen, använts. 
Det har inte gått att finna några mönster eller någon röd tråd hur dessa verktyg har an-
vänts, varken i omfattning eller i förhållande till lektionsinnehåll. De goda exempel 
som jag letade efter inledningsvis har alltså inte tydligt framträtt i mitt insamlade ma-
terial. De enda undantag jag kunnat se är att lärarna verkar ha lättare för att dokumen-
tera mindre traditionsbundet lektionsinnehåll, som till exempel dans och rörelse till 
musik, jämfört med mer traditionsbundet lektionsinnehåll, som exempelvis lagboll-
spel. En förklaring till detta skulle kunna vara att när lärare ställs inför nya utmaningar, 
utan några på förhand givna lösningar, tvingas de också fundera över hur de själva ska 
lösa undervisning och bedömning.

Ett annat resultat av studien visade att 87 procent av lärarna upplevde dokumentation 
som svårt medan de övriga 13 procenten inte gjorde det. En följdfråga av detta resultat 
blev därför om de lärare som inte upplevde dokumentation som svårt hade annorlunda 
ramfaktorer att förhålla sig till i jämförelse med övriga lärare. Med ramfaktorer avser 
jag här faktorer som lärarna inte råder över och som begränsar eller styr undervisning-
en, som exempelvis schema, klasstorlek, antal klasser och undervisningslokaler. Re-
sultatet visade dock att det inte fanns några direkta skillnader mellan de två lärargrup-
perna. De lärare som inte upplevde några större problem med dokumentation hade det 
inte ”bättre förspänt” i fråga om mindre klasser, luftigare schema och så vidare, utan 
hade i princip samma förutsättningar som övriga lärare. Detta anser jag vara ett av de 
viktigare resultaten av studien och det fortsatta analysarbetet inriktades därför mot att 
försöka ta reda på vilka andra faktorer det kunde finnas som gjorde att den mindre 
gruppen lärare inte upplevde samma problem med dokumentation som majoriteten av 
lärarna i studien.

Vad jag fann var att den stora skillnaden mellan lärargrupperna var hur de organisera-
de sin undervisning och att de lärare som uttryckte svårigheter kring dokumentation 
hade en mer traditionellt utformad undervisning. Vad som karaktäriserar en traditio-
nellt utformad undervisning kan vara att man som lärare anser att det är mycket som 
ska hinnas med i undervisningen och att man därför har korta undervisningsperioder 
med ett särskilt innehåll. Undervisningen präglas av en ”prova-på”-mentalitet med må-
let att eleverna ska hitta något (en idrott eller motionsform) som passar dem. Fokus 
ligger på aktiviteten och att svettas blir viktigt ur ett hälsoperspektiv, enligt lärarna. 
Det finns ingen direkt progression i lärandet mellan olika årskurser, utan samma un-
dervisningsinnehåll återkommer termin efter termin, år efter år. I en undervisnings-
praktik som präglas av denna mer traditionella utformning och där läraren hela tiden 
själv leder undervisningen blir det också svårt att hinna med att dokumentera elevernas 
kunskaper. I många fall leder de ökade kraven på dokumentation till en dokumentation 
”för att ha ryggen fri”, det vill säga mätbar kvantitativ dokumentation utan direkt stöd i 
kursplanen. I likhet med annan pedagogisk forskning kring lärares bedömningspraktik 
har jag valt att kalla denna grupp lärare för bevissamlarna (Gipps et al, 1995).
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Vad gjorde då de andra lärarna som inte upplevde problem kring dokumentation? Den 
stora skillnaden låg i hur undervisningen planerades och genomfördes, vilket i många 
fall också resulterade i att upplevelsen av bedömning och dokumentation blev annor-
lunda även om kanske verktygen var desamma som hos övriga lärare. De två absolut 
viktigaste delarna i denna undervisningspraktik var tiden för varje undervisningsområ-
de eller innehåll samt tydliga bedömningskriterier som var väl kända av eleverna redan 
inledningsvis av varje område. Undervisningen karaktäriserades även av en tydlig pla-
nering där det framgick vilka mål man arbetade mot, hur undervisningen skulle bedri-
vas, vad det var som bedömdes och dokumenterades samt när detta skulle ske. Denna 
planering delgavs eleverna inför varje undervisningsområde och kan beskrivas som en 
synlig pedagogik (Bernstein & Lundgren, 1983). För att hinna med såväl undervisning 
och tid för eleverna att få träna på valt undervisningsinnehåll som bedömning och be-
tygssättning, gavs varje undervisningsområde mer tid i anspråk. Hur mycket tid som 
togs i anspråk skiljde sig mellan lärare och undervisningsinnehåll, men låg mellan fem 
och åtta lektioner. Genom att ge varje område mer tid upplevde lärarna inte samma 
press på sig att hinna med dokumentation samtidigt som de själva ledde undervisning-
en.

Under de lektioner där lärarna inte själva stod i centrum för undervisningen, utan där 
eleverna individuellt eller i grupp tränade, fanns tid för formativ bedömning både som 
direkt återkoppling till eleverna och till att skriva anteckningar. Flera av lärarna 
beskrev även att de lät eleverna vara delaktiga i den formativa bedömningen genom till 
exempel självvärdering och kamratbedömning (se vidare Jönsson, 2010). Detta gav 
eleverna mer återkoppling på sitt lärande samtidigt som det frigjorde ytterligare tid för 
läraren att se och bedöma elever. Med tydliga redovisningsformer eller examinations-
uppgifter och avsatt tid för detta, blev upplevelsen av bedömningsarbetet lättare jäm-
fört med den andra gruppen lärare. Lärarna vittnade även om att eleverna tyckte att det 
var enklare och roligare när det var tydligt vad som skulle bedömas och hur detta skul-
le ske samt att det fanns tid för ”att misslyckas” utan att eleverna riskerade betyget. 
Vissa av lärarna beskrev förvisso de inre ”kamper” de haft med sig själva initialt, mel-
lan att hinna med så mycket (innehåll/idrotter) som möjligt och att låta varje område ta 
mer plats. Några av lärarna uttryckte att man inte behöver hinna med allt på en termin 
eller läsår. Med en långsiktig planering och progression i undervisningen över flera år 
kunde de ändå få med alla delar som de ville ha även om de inte återkom varje år. 
Denna grupp lärare har jag valt att kalla de systematiska planerarna (Gipps et al, 
1995).

Som avslutning på denna del kan jag säga att den kategorisering jag gjort av lärarna 
syftar till att tydliggöra problemet och det budskap som jag fört fram såväl i min licen-
tiatuppsats Vad betyder OK+? (Håkanson, 2015), som i det här kapitlet. Givetvis fanns 
det lärare i kategorin bevissamlare som gjorde pedagogiska planeringar, precis som att 
det fanns lärare bland de systematiska planerarna som fortfarande brottades med frågor 
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om hur undervisningen kunde organiseras i till exempel de traditionstyngda lagboll-
sporterna. Det är alltså inte en kategorisering mellan bra och dåliga lärare, utan mellan 
två olika sätt att organisera sin undervisning, vilket får stora konsekvenser för hur upp-
levelsen av och arbetet med dokumentation blir.

Praktiska implikationer 

Vad får då resultatet av min studie för möjliga praktiska implikationer eller konse-
kvenser i lärares arbete i ämnet idrott och hälsa? Det viktigaste budskapet är att flytta 
blicken från dokumentationsproblematiken i sig, till hur man som lärare planerar och 
organiserar sin undervisning. Att man ställer sig frågan om man är en bevissamlare
eller systematisk planerare. Är jag tydlig mot mina elever med vad de ska kunna och 
hur jag bedömer detta? Låter jag mina elever få träna på och utveckla de kunskaper vi 
fokuserar på? Ligger fokus i min undervisning på att få prova på olika saker eller att 
eleverna ska utveckla kunskaper i linje med kursplanen? Att lärare reflekterar över sin 
egen praktik och kanske ifrågasätter sitt eget arbete tycker jag är det viktigaste bidra-
get från min studie. I den följande texten kommer jag att dela med mig av några prak-
tiska exempel på hur lärare kan utveckla undervisningen och därmed också dokumen-
tationen. Exemplen är hämtade både från deltagande lärare i studien och från den 
forskningsöversikt jag gjort.

Planering 

Mitt bästa råd är att försöka skapa en mer långsiktig planering som sträcker sig, inte 
bara över terminen och läsåret, utan kanske över flera läsår. I detta arbete är mitt råd 
också att inte genomföra samma planering för alla årskurser utan att planera för vilket 
innehåll och vilken nivå respektive årskurs ska ha. Med denna långsiktiga planering i 
bagaget vet sedan både den undervisande läraren och eleverna vad de kommer att göra 
i exempelvis årskurs sju, åtta och nio. På detta sätt blir det lättare att få till en röd tråd 
och progression i undervisningen. Det finns många lärare som tagit fram långsiktiga 
planeringar som de gärna delar med sig av i till exempel sociala medier som Facebook. 
Ta hjälp av vad andra gjort så behöver var och en av oss inte uppfinna hjulet på nytt.

Självskattning och kamratbedömning 

Genom att låta eleverna få bedöma och skatta sin egen prestation kan lärare få ett bra 
underlag för diskussioner kring bedömning och betygssättning. Det kan ge eleverna 
bättre självinsikt och blir också en träning inför att bedöma sina kamrater (Jönsson, 
2010). Kamratbedömning är ett effektivt sätt att skapa delaktighet i bedömningspro-
cessen och i elevernas utvecklingsprocess såväl socialt som fysiskt. Kamratbedömning
innebär att eleverna får mer feedback än vad en ensam lärare hinner ge, men även att 
de kan få flera olika typer av feedback när fler elever får vara med i bedömningssitua-
tioner. Kamratbedömning kräver dock träning och det kan ta sin tid innan alla elever 
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har förstått och på ett bra sätt kan ge konstruktiv kritik till varandra. Det kräver också 
tydliga instruktioner från läraren om vad det är som ska bedömas, gärna i form av fär-
diga blad med frågor eller punkter som eleverna följer. Kamratbedömningen ska ses 
som en formativ bedömning för att hjälpa eleverna och bör undantagsvis användas för 
summativ bedömning och betygssättning. Fördelarna med kamratbedömning övervä-
ger dock eventuella nackdelar i form av tidsåtgång för förberedelser och träning om du 
bara vågar och har tålamodet att ge dig i kast med det.

Programmed Practice Sheets  

I brist på svensk översättning har jag valt att behålla det engelska begreppet PPS (Pro-
grammed Practice Sheets) på ett uppgiftsbaserat bedömningsverktyg (se tabell 1), vil-
ket beskrivs av idrottsforskaren Keven Prusak (2005). Prusak menar att 
uppgiftsbaserade tester kan höja elevers motivation genom att de själva upplever att de 
har kontrollen över testsituationen. De kan välja nivåer på uppgifterna och får 
möjlighet att träna på uppgiften tills att de förnimmer känslan av att de faktiskt har 
klarat den. Eleverna arbetar individuellt eller i par och löser de praktiska uppgifter de 
fått på papper (tabell 1). När en uppgift är löst får en kamrat intyga att det skett genom 
att signera uppgiften. Prusak poängterar, att det är viktigt att man utgår från 
kunskapskraven och inom valt undervisningsområde identifierar vilka specifika 
kunskaper eleven behöver tillägna sig. Därefter skapar man uppgifter med olika 
svårighetsgrad. Prusak sammanfattar sin artikel med att PPS är ett sätt att engagera
eleverna i ett eget styrt lärande, vilket kräver en ordentlig arbetsinsats av eleverna, 
men som å andra sidan belönar dem för deras dagliga strävan efter framgång i 
idrottsämnet. (Prusak, 2005)

Game Performance Assessment Instrument - GPAI 

Ett annat bedömningsverktyg som beskrivits i internationell forskning kring idrotts-
ämnet är GPAI (se tabell 2). Shane Brown och Tim Hopper (2006) menar att idrottsre-
laterade spel i undervisningen handlar om mer än att bara utföra olika motoriska rörel-
ser korrekt. Spelen handlar i lika stor grad om taktiska delar som att vara rätt placerad 
på plan och att fatta beslut om när man ska skydda en lagkamrat eller försvara sin 
planhalva. De menar att bedömningsverktyget GPAI kan vara ett utmärkt verktyg för 
att fånga elevers lärande inom dessa taktiska delar och att det därmed också kan upp-
muntra elever och få dem att känna framgång i lektioner där olika spel används och 
bedöms. Genom att dessutom engagera eleverna i kamratbedömning, där de genom 
verktyget bedömer och utvärderar varandras deltagande i spelet, åstadkommer de ett 
dubbelt lärande. Lärande skapas för eleven som blir bedömd genom återkoppling och 
formativ bedömning, men också för eleven som observerar och därigenom får en ökad 
förståelse för själva spelet. I kombination med elevers reflektioner och utvärderingar 
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kan GPAI-protokoll användas i elevers portfolios och därmed också utgöra underlag 
för summativa bedömningar och betygssättning.

Filmning i undervisningen 

Att filma elever i undervisningen i idrott och hälsa har visat sig vara en omtvistad frå-
ga, där flera av lärarna i studien vittnade om att de mött motstånd från skolledningen i 
fråga om att filma såväl i formativt som i summativt syfte. Det verkar finnas en stor 
osäkerhet bland både lärare och skolhuvudmän om vad som gäller i fråga om att video-
filma inom ramen för skolans verksamhet. Detta tror jag beror på en avsaknad av tyd-
liga riktlinjer från berörda myndigheter som Skolverket och Datainspektionen. Att an-
vända videofilmning i olika rörelsemoment och med fokus på formativ bedömning, 
lyfts dock fram som goda exempel i bland annat Skolinspektionens granskning av äm-
net idrott och hälsa, där video och andra IT-hjälpmedel tas upp som stöd för elevers
individuella utveckling (Skolinspektionen, 2012). Hay och Penney (2013) pekar på 
den potential som IT- och videoanvändning kan få, för såväl ökat lärande i ämnet som 
en mer valid och rättssäker bedömning. Genom att eleverna till exempel använder sina 
egna mobiltelefoner och filmar sig själva när de utför olika rörelser ges de möjlighet 
till formativ återkoppling då de ser sig själva utföra rörelserna eller övningarna. Ur 
summativ synvinkel kan olika videoklipp utgöra elevers redovisning av både rörelser 
och andra uppgifter, till exempel inom undervisning i friluftsliv, vilka kan ligga till 
grund för bedömning och betygssättning. Att som lärare släppa kontrollen över vad 
som filmas och inte filmas inom ramen för undervisningen, kräver dock noggranna 
förberedelser och diskussioner med eleverna om fördelar kontra nackdelar om vad som 
är tillåtet och inte tillåtet. Lärare måste känna sig bekväma med att använda filmning i 
undervisningen och även se till att skolans rektor eller chef ger sitt godkännande.

Diskussionsfrågor 

- Hur organiserar du din undervisning? Består den av många, korta aktiviteter 
som eleverna ska få prova på eller arbetar du i längre arbetsområden med tydli-
ga examinationsformer?

- Känner eleverna till vad det är du bedömer och betygsätter samt när detta sker?

- Har du bestämt i förväg hur du ska dokumentera elevernas kunskaper i ett ar-
betsområde och lyft fram detta i din pedagogiska planering?

- Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med att använda filmning i din un-
dervisning?

- Behöver du dokumentera ”allt” i din undervisning? Vad skulle du prioritera om 
du inte ska dokumentera all din undervisning?

84



80

Referenser 

Annerstedt, C. (2002) Betygssättning i idrott och hälsa. i Skolverket, Att bedöma eller 
döma. Tio artiklar om bedömning och betygssättning (ss. 125-140). Stockholm: Liber.

Bernstein, B. (2003) Class, Codes and Control. Vol. 4, The Structuring of Pedagogic 
Discourse. London: Routledge.

Bernstein, B. & Lundgren, U. (1983) Makt, kontroll och pedagogik: studier av den 
kulturella reproduktionen. Stockholm: Liber.

Brown, S. & Hopper, T. (2006) Can all students in Physical Education get an 'A'? 
Game performance assessment by peers as a critical component of student learning. 
Physical & Health Education, 72(1), ss. 14-21.

Gipps, C., Brown, M., McCallum, B. & McAlister, S. (1995) Intuition or Evidence? 
Teachers and national assessment of seven-year-olds. Buckingham: Open University 
Press.

Hay, P. & Penney, D. (2009) Proposing conditions for assessment efficacy in physical 
education. European Physical Education Review, 15(3), ss. 389-405.

Hay, P. & Penney, D. (2013) Assessment in Physical Education. A sociocultural 
perspective. London: Routledge.

Håkanson, R. (2015) Vad betyder OK+?: En studie om lärares dokumentationsarbete i 
ämnet idrott och hälsa. Lic. Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan.

Jönsson, A. (2010) Lärande bedömning. Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Linde, G. (1993) On curriculum transformation: explaining selection of content in 
teaching. Diss. Uppsala universitet. Stockholm: HLS Förlag.

Linde, G. (2006) Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori (2 [rev.] uppl.). 
Lund: Studentlitteratur.

Lundgren, U. P. (1972) Frame factors and the teaching process: a contribution to 
curriculum theory and theory on teaching. Diss. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Lundgren, U. P. (1999) Ramfaktorteori och praktisk utbildningsplanering. Pedagogisk 
forskning i Sverige, 4(1), ss. 31-41.

Lundvall, S., & Meckbach, J. (2008) Mind the gap: physical education and health and 
the frame factor theory as a tool for analysing educational settings. Physical Education 
& Sport Pedagogy, 13(4), pp. 345-364.

NASPE (2010) PE Metrics - Assessing National Standards 1-6 In Elementary School.
Reston: National Association for Sport and Physical Education.

Prusak, K. A. (2005) Assessing Students in the Task-Involved Motivational Climate. 
Teaching Elementary Physical Education, 16(1), ss. 11-17.

85



81

Skolinspektionen (2012) Idrott och hälsa i grundskolan, rapport nr 2012:5. Hämtat 
från http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--
granskning/Kvalitetsgranskning/Genomforda-kvalitetsgranskningar/Idrott-och-halsa/ 
[2014-03-27]

Skolverket (2004) Nationella utvärderingen av grundskolan 2003: Huvudrapport -
bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik och slöjd. Rapport 253.
Stockholm.

Svennberg, L., Meckbach, J. & Redelius, K. (2014) Exploring PE teachers’ ‘gut 
feelings’: An attempt to verbalise and discuss teachers’ internalised grading criteria. 
European Physical Education Review, 22(2), ss. 199-214.

86

http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--


82

Passar jag in? Nyanlända ungas möte med idrott och hälsa 

Åke Huitfeldt

Inledning 
Idrott för invandrare, speciellt tjejerna, dom är inte svensk dom är inte svensk på 
riktigt, ni måste vara lite snällare och mer förstående, man har andra tankar när 
man vuxit upp i ett annat land, det är svårt att hitta sig själv på kort tid, på en 
gång, två år. (Ensamkommande flicka, 17 år)

Antalet nyanlända ungdomar i Sverige ökar, vilket inte är förvånande med tanke på 
rådande världssituation med många pågående konflikter. En ökande segregering i 
samhället har dessutom medfört att skolor i vissa bostadsområden till stor del består av 
olika minoritetsgrupper. Denna tendens menar Bunar (2001) förstärks ytterligare av att 
resursstarka elever söker sig bort från sådana skolor, antingen genom att familjen flyt-
tar från området eller att barn väljer en annan skola än den som ligger i det område där 
de bor. En av orsakerna till detta mönster är friskolereformen som genomfördes i Sve-
rige 1992. En undersökning i USA (Harrison, 2006) visar dessutom att: ”… mångfal-
den ökar och i många förortsskolor kommer majoriteten av eleverna från minoritets-
kulturer”.  I Sverige återfinns samma mönster i många förortsskolor (Bunar, 2009). En 
ökad skolsegregering och ett ökat antal nyanlända ungdomar ställer nya krav på hur 
blivande lärare utbildas för att hantera denna verklighet. På många lärarutbildningar 
behandlas inte denna problematik vilket leder till att lärarstudenter ofta saknar kunskap 
som förbereder dem för arbete i mångkulturella områden. Samtidigt som nyanlända 
ungdomars utbildning är en aktuell fråga är det förvånansvärt få vetenskapliga texter 
som handlar om de nyanlända och deras möte med svensk skola. Om det finns begrän-
sat med forskning om nyanlända ungdomars möte med den svenska skolan generellt, 
finns det ännu mindre gjort kring deras möte med idrottsundervisning.

Undervisningen i idrott och hälsa har tillsammans med övrig skolverksamhet ett an-
svar för att få nyanlända ungdomar att känna sig trygga och välkomna i mötet med 
svensk utbildning. Fysisk aktivitet i olika former har en stor möjlighet att göra detta 
möte till ett tillfälle för upplevelser av social gemenskap då rörelse och idrott är en 
global företeelse där språkkunskaper har ringa betydelse. När jag inom ramen för 
FIHD fick chansen att skriva en licentiatuppsats föll sig valet av forskningsfråga natur-
ligt. Jag har arbetat i 40 år som idrottslärare och de senaste åren har jag undervisat just 
nyanlända ungdomar i åldern 16-20 år. Jag har vid dessa tillfällen ofta funderat över 
hur jag ska planera och genomföra undervisningen för att underlätta dessa ungdomars 
möte med ämnet. Det kändes därför relevant att göra en praktiknära studie som under-
söker nyanländas möte med idrottsundervisningen. Med utgångspunkt i min studie 
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hoppas jag att detta kapitel ska kunna bidra med förståelse, kunskap och till ett vidare 
intresse samt stimulera till ytterligare forskning i ämnet.

Nyanlända ungdomar 
Ungdomar som någon gång under sin uppväxt flyttat till Sverige har långt ifrån samma 
uppväxthistoria och de har kommit hit av olika anledningar. Många har flytt till Sveri-
ge under mycket dramatiska förhållanden. En del av dem har flytt hit tillsammans med 
sin familj, andra har flytt hit ensamma. Några har kommit hit som kvotflyktingar. 
Andra har en förälder som gift sig med en svensk partner och på det sättet hamnat i 
Sverige. Några få befinner sig i den situationen att en förälder eller båda föräldrarna 
har fått anställning under kortare eller längre tid i Sverige. Med nyanlända elever avses 
enligt Skolverket (2007):

… elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar det 
svenska språket och som anländer nära skolstarten eller under sin skoltid i grund-
skolan, gymnasieskolan eller motsvarande skolformer. (s. 9)

När Skolverkets redovisar skolresultat benämns denna grupp som ”nyinvandrande ele-
ver” och definieras då som elever som under de senaste fyra åren kommit till Sverige. 
Gemensamt för de ungdomar som deltar i den praktiknära studie som presenteras här, 
är att de är nyanlända till Sverige, är mellan 17 och 19 år, har ett annat modersmål än 
svenska och har ännu ej fullgjort svenska grundskolans kursplan för årskurs nio eller 
motsvarande skolgång i det land de bott i tidigare. Har de godkända betyg från sitt 
hemland måste de ändå komplettera sina studier med godkända betyg i svenska och 
även i andra ämnen vars motsvarighet inte funnits i hemlandet.

Nyanlända ungdomars skolsituation 
Efter några månader i Sverige studerar många av de nyanlända eleverna i åldern 16-20
år på Introduktionsprogrammet (IM) med inriktning språkintroduktion. De studerar där 
för att om möjligt bli behöriga att söka in på nationella program på gymnasienivå al-
ternativt studera vidare på folkhögskola eller vuxenutbildning eller för att kunna söka 
ett arbete. Nyanlända elever har generellt sett svårare att uppfylla kunskapskraven i 
grund- och gymnasieskolan än övriga elever. Dessutom visar det sig att ju äldre ung-
domarna är när de kommer till Sverige, desto svårare har de generellt sett att klara av 
skolans krav (Bunar , 2010). Av de nyanlända, var det 69,5 procent som ej var behöri-
ga att söka till gymnasiets nationella program 2013, jämfört med 10,9 procent för öv-
riga elever I skolan studerar många nyanlända ungdomar även skolämnet idrott och 
hälsa vilket kan innebära att de undervisas i många moment som de inte kommit i kon-
takt med tidigare eller som av olika skäl är svåra för dem att delta i (Lundvall, 2005).
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Studiens problemområde och syfte 

Forskning visar att det har varit svårt att inkludera nyanlända ungdomar i svensk skola. 
Detta är en viktig utmaning att komma till rätta med då skolan är en central miljö för 
många nyanlända ungdomar. Fungerar skolan för dem, ökar möjligheterna för att de 
ska finna sig till rätta i det svenska samhället (Wigg, 2008). De nyanlända har av för-
klarliga skäl svårt att klara den svenska skolans krav lika bra som övriga elever, myck-
et beroende på att det är svårt för dem att på kort tid lära sig ett helt nytt språk både 
muntligt och skriftligt. De ska på ett främmande språk kunna ta till sig läromedel, 
kommunicera på lektioner och förstå skriftliga uppgifter och prov. På det nya språket 
ska de studera för dem, i vissa fall helt nya skolämnen, vilket kan innebära en svårig-
het. Dessutom har det visat sig att ämneslärare inte alltid har tillräcklig insikt i eller 
kunskap om dessa begränsningar (Nilsson & Axelsson, 2013). Att öka kunskapen om 
nyanlända ungdomars skolsituation skulle med utgångspunkt i detta vara till hjälp för 
att bättre förstå deras möte med den svenska skolan. Det skulle också i en förlängning 
leda till förslag på lämpliga stödåtgärder för att hjälpa dem att bättre klara av skolans 
krav i idrott och hälsa. Ovanstående problemområde genererade syftet i studien vilket 
har varit att undersöka nyanlända ungdomars möte med idrottsundervisning.

Faktaruta om studien 

Passar jag in? Nyanlända ungdomars möte med idrottsundervisning 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka några nyanlända ungdomars, 17-19 
år gamla, möte med idrottsundervisning. 

Metod: Det är en kvalitativ studie där jag har djupintervjuat sex ungdomar och 
bett dem berätta om sin uppväxt i sitt hemland och sin tid i Sverige. Det jag 
framförallt har varit intresserad av är hur deras uppväxtförhållanden påverkat 
deras möte med svensk idrottsundervisning. Jag har tolkat deras berättelser ut-
ifrån Deweys pragmatiska perspektiv. 

Resultat: Skolan är en viktig plats för de nyanlända. Det finns begränsningar 
med att kunna delta men idrottsundervisningen upplevs ofta positivt. Den ger 
nya kontakter, ett tillfälle att träna språket och att lära sig nya saker. Pojkar har 
lättare än flickor för att delta i idrott både i skolan och på fritiden. De nyanlända 
är en heterogen grupp. 

Slutsats: Det finns möjligheter att skapa utrymme för att göra mötet mellan ny-
anlända ungdomar och undervisningen i ämnet idrott och hälsa positivt. Det kan 
åstadkommas genom att uppmärksamma elevernas tidigare erfarenheter. Det 
finns också stora möjligheter till flexibilitet vad gäller lektionernas uppläggning. 
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Studiens utformning 

Jag har intervjuat sex nyanlända ungdomar i åldern 17-19 år som har skilda uppväxt-
förhållanden. Deras berättelser tar upp tiden i hemlandet, deras flykt och mötet med 
det nya landet, skolan och idrottsundervisningen. Jag har analyserat och tolkat deras 
berättelser med fokus på deras tidigare och nuvarande relation till fysisk aktivitet för 
att undersöka deras möte med idrottsundervisningen här i Sverige. Då det är ofrån-
komligt att ungdomarna även berättar generellt hur det är att komma som nyanländ, 
redovisas även detta i studien. Det är en kvalitativ undersökning vilket gör att man inte 
kan dra generella slutsatser som vid kvantitativa undersökningar. Vid kvalitativa studi-
er är ambitionen att förstå deltagarnas handlingar i olika situationer. Genom att sätta 
sig in i hur en individ, i detta fall en nyanländ person, handlar och tänker i en viss situ-
ation kan läsaren ges vägledning för vad som kan hända i en liknande situation. Vid 
bearbetningen av ungdomarnas berättelser utkristalliserades fem teman som på ett 
åskådligt sätt beskriver deras möte med idrottsundervisningen. De fem temana är upp-
växtvillkor, familj, begränsningar och möjligheter, skolämnet idrott och hälsa samt 
individuell hälsa. Dessa kommer jag att beskriva närmare nedan.

Uppväxtvillkor och familj 
Ungdomarna berättar hur mötet med idrottsundervisningen påverkades av både deras 
uppväxtvillkor och deras familjers syn på ämnet. Ungdomarna hade inte haft någon 
längre tids undervisning i idrott tidigare och några av dem hade inte haft någon möj-
lighet till idrott och lek på sin fritid i någon större omfattning. En aspekt som var 
gemensam för ungdomarna var att ekonomin har begränsat deras möjligheter att kunna 
ta del av en mer kontinuerlig och längre skolgång med kvalitet i sina hemländer. Poj-
karna berättar att deras föräldrar stöttat dem i deras skolarbete och gett dem relativt 
stor frihet på fritiden. I stort sett har även flickornas föräldrar varit ett stöd när det 
gäller deras skolarbete men föräldrarna har inte, enligt flickorna, gett dem frihet att 
välja vad de vill göra på sin fritid. Pojkarna i studien har varit fysiskt väl rustade för 
sitt möte med idrott utan något moraliskt dilemma. Flickorna har inte haft lika stor 
förkunskap, förutom i dans, utan har under idrottslektionerna i Sverige, i högre grad 
fått träna sig till en del av sina färdigheter. Det gäller till exempel i simning, bollspel 
och styrketräning. Samtidigt har de varit tyngda av sina familjers uppfattning att kvin-
nor inte ska ägna sig åt idrott utan vara hemma för att hjälpa till med hushållssysslor 
och familjens ekonomi. Vissa nyanser bör uppmärksammas här. En av flickorna, som 
är katolik och uppvuxen i Burundi, har av familjen tillåtits ett mer liberalt förhåll-
ningssätt till att delta i lek och idrott även om hon fått hjälpa till mycket med hushålls-
arbetet hemma. Krav har också funnits på att pojkarna ska hjälpa till hemma. Framför-
allt en av pojkarna har haft ett stort ansvar för att hjälpa till både genom att avlasta sina 
föräldrar hemma och genom att hjälpa till med försörjning i form av att hämta ved. 
Detta har påverkat hans möjligheter att sköta sitt skolarbete. Så här berättar han:
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Jag jobbade hela tiden, jag gick över bergen till skogen och hämtade bränsle som 
jag tog med mig hem som vi kunde använda eller sälja. Det tog 12-13 timmar, 
gick med bränsle på ryggen. Vad ska jag säga (suckar) det var inte så roligt på 
morgonen, på dagen innan kompisar säger i morgon jag hämtar dig, vi gå till 
berget å hämta ved, klockan två [på morgonen]. Vi ska gå till berget med en lam-
pa det är ju inte ljust då. Gå till berget gå över tre-fyra berg, toppar (visar med 
handen). För att vi gå dit å tillbaka det behövs tid. Det tar hela dagen för mig att 
komma tillbaka. Jag behövde inte träna eller så. Jag jobbade hela tiden, jag gick 
över bergen till skogen och hämtade bränsle som jag tog med mig hem som vi 
kunde använda eller sälja. Jag jobbar som bonde också på gård, odla potatis.

Trots detta så har både han och de två andra pojkarna haft större frihet än flickorna att 
kunna göra lite vad de vill när tillfälle har erbjudits. Ungdomarnas berättelser tyder på 
att faktorer som könstillhörighet, religion, hushållsarbete och ekonomi fått konsekven-
ser för deras möte med idrottsundervisningen i Sverige.

Begränsningar och möjligheter 
Ungdomarnas berättelser synliggör begränsningar och möjligheter för vilken mening 
de tilldelar sitt deltagande i idrottsundervisningen. Temana begränsningar och möjlig-
heter skiljer sig från den påverkan som temana uppväxtvillkor och familj utgör, efter-
som de sociala och kulturella processer som sker där, inte alltid är synliga för ungdo-
marna själva. Uppväxtvillkor och familj är faktorer som under flera år har påverkat 
och påverkar deras möte med ämnet. Begränsningar och möjligheter är faktorer som 
ungdomarna själva upplever kring att delta. Det kan vara faktorer som lektionens in-
nehåll, deras egen utrustning, möjligheter till ombyte eller relationer till lärare och 
klasskamrater. Så här berättar till exempel en flicka i studien:

Det är rätt roligt [på idrottslektionerna] det är okej. Det är svårt ibland. Tjejerna 
vill inte spela med killarna när dom spelar fotboll, det blir för hårt man kan få en 
knuff eller något. Innebandy, basket, badminton, gymmet är okej. Skridskor är 
svårt men skidor är okej även om jag inte kan så bra. Orientering klarar jag hyf-
sat. Å simning då? [frågar jag]. Det är svårt för mig, jag är rädd, jag kan inte 
men jag vill verkligen lära mig. Det måste vara någon som tar hand om mig.

Pojkarna vill gärna praktisera det de redan känner till och klarar av bra, som bollspel, 
gärna fotboll och gym, men ser begränsningar i att utöva aktiviteter som är nya för 
dem, till exempel vinteraktiviteter. För två av pojkarna gäller detta även simning och 
dans. Flickorna accepterar lättare än pojkarna att möta nya aktiviteter och är mer öpp-
na för att lära sig nya färdigheter.

… jag kan säga att vi lär oss något varje lektion. (Ensamkommande flicka)
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Flickorna i studien ser inga begränsningar med att ha idrottsundervisning tillsammans 
med pojkar med det förbehållet att pojkarna då ska visa förståelse för att flickor inte är 
lika starka och duktiga. Ibland upplever dock flickorna en viss begränsning med att 
kunna delta fullt ut, då de känner sig iakttagna på ett negativt sätt av pojkar.

Ungdomarna i studien tar ofta upp gruppens och fritidens betydelse när de berättar om 
begränsningar och möjligheter för att kunna delta i den svenska idrottsundervisningen. 
Begränsningarna upplevs olika beroende på vilken aktivitet gruppen utför. Flickorna 
upplever till exempel att det fungerar bra att ha idrott tillsammans med pojkar vid in-
dividuella aktiviteter som badminton och gym. Simning och dans intar här en särställ-
ning. De två flickorna med muslimsk tillhörighet kände sig obekväma med att simma 
tillsammans med pojkar och vid dans när man håller i varandra. En av flickorna tyckte 
också att det var jobbigt när de andra eleverna, inte bara pojkar, skrattade när man 
misslyckades, vilket måste ses som en begränsning för att vilja delta.

Ungdomarna berättar samtidigt om en mängd positiva konsekvenser med att delta i 
idrottsundervisningen. Undervisningen ger dem kunskap att påverka sin egen fysiska 
hälsa, de lär sig nya färdigheter, har kul, träffar andra ungdomar under lättsamma for-
mer och de får en möjlighet till att träna språket. Ungdomarna inser också att delta-
gandet kan ge ett godkänt betyg som kan vara en förutsättning för vidare studier och 
till och med en förutsättning för ett specifikt yrkesval.

Skolämnet idrott och hälsa samt individuell hälsa 

Ungdomarna har alla svårt att beskriva idrott och hälsa i enlighet med kursplanen och 
förklara vad undervisning i ämnet innebär. De har även svårt för att klargöra vad hälsa 
innebär i ämnet idrott och hälsa. Deras berättelser visar ändå att de deltagit praktiskt 
och behandlat stora delar av det centrala innehållet. Några av dem berättar också att de 
kan erinra sig att läraren gått igenom ämnets syfte och innehåll. Men deras förståelse
för vad undervisning i idrott och hälsa innebär försvåras av de språkproblem som de 
berättar att de har haft och som jag även noterat under intervjuerna.

Ungdomarnas upplevda individuella fysiska hälsa, kan inte ses som en faktor som be-
gränsar deras deltagande i idrottsundervisningen, då de alla upplevde den fysiska häl-
san som relativt god. Konsekvenser av deras sämre, upplevda psykiska och sociala 
hälsa, kan däremot tänkas ha påverkat deras möjlighet, intresse och ambition att delta i 
idrottsundervisningen. I samband med ungdomarnas berättelser framkom det vid flera 
tillfällen att deras egen tro på en positiv framtid i form av fortsatta studier eller fast 
arbete var viktig för hur de uppfattade sin psykiska hälsa och att relationerna till kam-
rater var av stor betydelse för den sociala hälsan. Speciellt en av pojkarna uttryckte 
funderingar kring sin livssituation, vilket påverkade hans möjlighet att skapa mening i 
sitt deltagande i ämnet.
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En slutsats är att temana skolämnet idrott och hälsa och individuell hälsa, enligt berät-
telserna, är av betydelse för vilken mening ungdomarna skapar i sitt deltagande i id-
rottsundervisningen och vilka konsekvenser detta får för deras vardag. Denna slutsats 
tillsammans med tidigare presenterade resultat ger en rad tänkbara konsekvenser för 
hur idrottsundervisningen kan organiseras för att möta nyanlända ungdomarnas behov. 
Jag vill därför väcka några tankar om hur man kan reflektera kring undervisningen i 
idrott och hälsa för den grupp som min studie handlar om.

Att komma som nyanländ 

Att komma som nyanländ ungdom innebär en mängd utmaningar, speciellt om man är 
ensamkommande. Utmaningarna kompliceras av alla de upplevelser de har i bagaget 
som på något sätt måste bearbetas. Till detta kommer osäkerheten gällande uppehålls-
tillstånd, var och hur de ska bo, vad och hur de ska studera, hur de kan skapa en förhål-
landevis trygg miljö med umgänge och fungerande ekonomi. Även frågor om hur de 
framöver ska kunna få eller upprätthålla kontakten med sina familjer skapar oro. Det är 
klart att sådana faktorer får följder för de nyanländas skolsituation och även för deras 
möte med idrottsundervisning. Det är heller inte förvånande att en av ungdomarna be-
rättar att han har problem med sömnen, vilket påverkar hans möte med skolan och id-
rottsundervisningen på olika sätt. Forskning visar att unga som sover mindre än sju 
timmar per natt eller får sin nattsömn störd löper större risk att få försämrade resultat i 
skolan (Titova m fl, 2014).

Min studie visar att speciellt för pojkarna, är fysisk aktivitet en viktig del i deras var-
dag. Här finns möjligheter att umgås och skapa nya kontakter utan att behöva använda 
ett verbalt språk. Därtill ger den ett tillfälle för att få utlopp för sin energi. För flickor-
na i studien är det inte lika naturligt som för pojkarna att vara fysiskt aktiva även om 
flickorna har en önskan och vilja att vara fysiskt aktiva. Liknande resultat har tidigare 
framkommit vid studier både i Norge (Strandbu, 2005; Walseth, 2008) och i Danmark 
(Pfister, 2011). En av orsakerna till detta kan enligt min tolkning vara att flickorna inte 
tillåtits vara lika fysiskt aktiva som de nyanlända pojkarna och inte heller i förhållande 
till svenskfödda flickor. Detta konstaterande stämmer väl med tidigare forskning 
(Hertting & Karlefors 2011). Vidare har de nyanlända pojkarna i studien svårt att ta av 
sig sin ”machokostym” och visa för sin omgivning att det finns flera moment, som 
dans, simning och traditionella svenska aktiviteter som orientering och vinteraktivite-
ter, som de är nybörjare i. Två av pojkarna i studien har uppfattningen att idrott och 
hälsa till stor del ska bestå av konventionella bollspel i form av fotboll och basketboll.

Att som nyanländ möta idrottsundervisning 

Många av de nyanlända och i synnerhet de ensamkommande lever i en problematisk 
situation där fysisk aktivitet och idrottsundervisning är en liten del av deras vardag. 
Det är ändå av betydelse att förstå deras möte med idrottsundervisning för att kunna 
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göra den så positiv som möjligt. Det kan vara en del i deras liv som skapar mening i 
deras vardag. Ungdomarnas berättelser i denna studie vittnar om att deras uppväxtvill-
kor vad gäller ekonomi, hushållsarbete, kön och religion i olika grad färgar vilken me-
ning de upplever med sitt deltagande. För att förstå hur dessa faktorer påverkar den 
enskilda eleven i undervisningen är det av vikt att som lärare informera sig om elevens 
uppväxtvillkor. Att ha relevanta och tydliga krav som eleverna kan förhålla sig till, och
som de ges möjlighet att uppfylla genom att utveckla fysisk förmåga och lära sig hur 
de kan påverka sin hälsa under ordnade och trivsamma förhållanden, kan skänka dem 
tillfredsställelse.

Vid all undervisning är det viktigt att vara tydlig i sin roll som lärare för att undervis-
ningen ska hålla hög kvalitet. Detta är extra viktig vid undervisning med nyanlända 
som av naturliga skäl har mycket grunda kunskaper i det svenska språket. Detta gäller 
inte bara vid genomgångar av ämnets syfte och innehåll och dess koppling till lektio-
nernas innehåll, utan även vid genomgångar av den aktuella aktiviteten och dess reg-
ler. Förstår inte deltagarna vilka regler de ska förhålla sig till i en viss aktivitet kan det 
resultera i dispyter under själva aktiviteten både mellan elever och mellan elever och 
lärare och kan därför upplevas negativt. De teoretiska delarna av ämnets innehåll mås-
te också behandlas på ett sätt som är begripligt för att de nyanlända ska kunna skapa 
mening vid sitt möte med ämnet. Resultaten från denna studie synliggör en mängd be-
gränsningar som ungdomarna berättar om och som får följder för hur de upplever mö-
tet med ämnet idrott och hälsa. Trots detta vill jag ändå utifrån min studie påstå att del-
tagarnas berättelser på det stora hela andas en känsla av att de upplever undervisningen 
som något positivt.3

Att underlätta nyanländas möte med idrottsundervisning 

Ett viktigt mål för de nyanlända är att minst bli godkända i idrott och hälsa. I kun-
skapskraven för årskurs 9, för betyget E, står det bland annat:

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika 
miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och 
sammanhang. … Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss an-
passning till olika förhållanden, miljöer och regler.

Det står med andra ord inte i texten i vilka aktiviteter de ska kunna variera och anpassa 
sina rörelser. Det nämns heller inga specifika aktiviteter någonstans vidare i texten 
förutom simning, dans och att de ska kunna orientera sig. Här finns en möjlighet att 
anpassa innehållet i idrott och hälsa till de behov denna grupp har för att lyckas i äm-
net och erhålla ett betyg. Läraren kan alltså relativt fritt använda sig av olika aktiviteter 
som för gruppen upplevs som relevant för att mötet med idrottsundervisningen ska 

3 Ett enkelt och praktiskt tips för att få eleverna att känna sig bekräftade är att som lärare, lära sig några få termer 
på elevernas hemspråk. Att till exempel använda bra på deras hemspråk har otroliga effekter!
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upplevas så positivt och värdefullt som möjligt. Det betyder inte att aktiviteter som för 
dem är okända ska undvikas. Ungdomarnas berättelser i studien vittnar om att de upp-
skattar att få lära sig för dem nya aktiviteter. En av pojkarna säger till exempel:

Jag simmade med klassen några gånger det funkade inte, jag kunde inte simma 
25 meter. Jag fick en speciell lärare och då åkte vi och simmade extra en gång i 
veckan. Jag har lärt mig simning, spela volleyboll, lärt mig lite av allt, badmin-
ton, dans lite grand, som man måste kunna för att dansa med en tjej.

Ett sätt att anpassa undervisningen torde också vara att lägga mer vikt vid simunder-
visning för de nyanlända, då det är den enda aktiviteten där kunskapskraven är ytterst 
konkreta, krav som de nyanlända har svårt att klara av, då många saknar tidigare sim-
undervisning. Kraven innebär att eleven ska kunna simma 200 meter varav 50 meter i 
ryggläge, ett färdighetskrav som inte bara är viktigt för att klara av ett godkänt betyg i 
idrott och hälsa utan också en färdighet som kan vara avgörande vid ett eventuellt till-
bud i samband med bad. En svensk studie (Schyllander, 2010) visar att gruppen ut-
landsfödda eller barn med minst en utlandsfödd förälder är överrepresenterade vad 
gäller drunkningsolyckor.

Ett annat innehåll som nämns i kursplanen är dans. De två muslimska flickorna i min 
studie berättar att de inte vill hålla i pojkarna när det är dansundervisning. Återigen 
finns här ett behov av och en möjlighet att anpassa aktivitetens innehåll för att alla ska 
känna sig så bekväma i undervisningen som möjligt. Det står inte i dokumenten vilka 
danser som ska presenteras. Det skulle alltså fungera att välja danser där man inte hål-
ler i varandra som par. Alternativt kan flickor dansa med flickor och pojkar med poj-
kar och därmed släppa traditionella könsroller, och istället för pojke/flicka tala om fö-
rare och följare, en realitet som glädjande nog är allt mer vanligt inom dansundervis-
ning. Dessutom finns det en mängd olika danser och rörelser till musik som man kan 
välja, vilket gör att olika religiösa normer inte behöver utgöra ett hinder.

Ingen av de intervjuade berättar att de utövat några aktiviteter i gymnastiksalar i sina 
hemländer liknande dem som är vanliga i svenska skolor. Min tolkning är därför att 
det kan vara svårt för dem att känna sig trygga i många av de lokaler där idrottsunder-
visningen bedrivs vid inomhusaktiviteter. Där finns en mängd linjer, inventarier och 
redskap, en fysisk miljö som är helt främmande för dem.

Enligt studiens resultat och utifrån ovanstående resonemang om kursplanens mål 
kopplat till ungdomarnas berättelser finns det möjligheter att skapa utrymme för att 
göra mötet mellan nyanlända ungdomar och undervisningen i ämnet idrott och hälsa så
positivt som möjligt. Det kan åstadkommas genom att uppmärksamma vad man som 
lärare bör lägga tonvikt på. Det finns också stora möjligheter till flexibilitet vad gäller 
idrottslektionernas innehåll.
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Sammanfattning 

En viktig utkomst av min studie är således att det är av vikt att förstå nyanlända ung-
domars möte med svensk idrottsundervisning och utifrån det ge dem relevant stöd. En 
väl fungerande undervisning i idrott och hälsa kan vara ett bidrag i arbetet med att ge 
denna grupp av unga möjligheter att närma sig det svenska samhället. Att lyssna till 
nyanlända ungdomars ”röster” är ett sätt att hjälpa dem på vägen ut i vuxenlivet med 
vidare studier, arbete och en rikare fritid. Att välkomna de nyanlända öppnar även för 
möjligheter att ta till vara på det tillskott som influenser från andra kulturer betyder för 
det svenska samhället. Det går att, utifrån deras berättelser, förstå hur en ung männi-
skas tuffa uppväxt och upplevelser har format inte bara deras möte med idrottsunder-
visning utan även deras funderingar kring framtiden. Deras berättelser visar på över-
levnadsstrategier och försök att trots alla begränsningar försöka göra något bra av li-
vet. Till exempel visar två av ungdomarnas berättelser att de har klara mål med sin 
utbildning och sitt yrkesval.

Min ambition med detta kapitel är att få idrottslärare att uppmärksamma hur nyanlända 
ser på mötet med idrottsundervisning och i viss mån även på idrott, motion och hälsa. 
Nyanlända ska betraktas som en heterogen grupp med skilda uppväxthistorier och med 
olika upplevelser av sitt möte med idrottsundervisning. Jag hoppas att kapitlet kan ge 
dig inspiration att fortsätta arbetet, oavsett om det är på ”golvet” eller på akademisk 
nivå, gällande nyanlända ungdomars möte med idrottsämnet.

Diskussionsfrågor 
1. På vilka sätt kan du underlätta de nyanländas möte med ämnet utifrån din un-

dervisningssituation med hänsyn till kursplan, organisation och praktiskt ge-
nomförande av undervisning i ämnet?

2. Vilket stöd och vilken hjälp är du i behov av för att undervisa nyanlända?

3. Hur skulle du lägga upp information om ämnet för elever och vårdnadshavare?

4. Hur kan du hantera dokumentation vad gäller deras deltagande och förmågor in-
för en eventuell överlämning?
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Att göra tudelning – idrott och hälsa i åk 1 ur ett genus-
perspektiv 
Inga Oliynyk

Jag stiger in i lärarrummet en solig morgon i slutet av augusti: Min första dag på sko-
lan efter sommarlovet. Jag möts av varma leenden från mina lärarkollegor. Vi har en 
hel vecka för pedagogisk planering och diskussioner kring undervisningsfrågor innan 
eleverna börjar sitt nya läsår. En av lärarna har hunnit skriva ut de aktuella klasslis-
torna för terminen och delar omtänksamt ut dessa till samtliga lärare. Jag ögnar 
snabbt igenom klasslistorna och stannar förväntansfullt vid en ettas klasslista. Denna 
klass kommer jag att träffa för första gången om bara några dagar. Jag tittar nyfiket 
på namnlistan och min blick fastnar på sista raden: Antal elever: 14. Flickor: 11. Poj-
kar: 3. Vilken liten klass, tänker jag. Nästan alla är flickor. Det blir inga problem med 
denna grupp. Härligt! 

I samma stund jag tänker detta slår det mig: Var kommer denna tanke ifrån? Jag för-
väntar mig en lugn och harmonisk klass ”utan problem” innan jag ens träffat elever-
na. Hur kommer det sig att jag har en så klar bild av klassen? Kan den sista raden på 
klasslistan med uppdelning i pojkar och flickor göra att jag blixtsnabbt drar slutsatser 
om hur klassen skall vara? Med dessa frågor snurrande i mitt huvud vänder jag mig 
till mina kollegor: ”Vet ni varför vi har klasslistor där det står antal pojkar och flickor 
bredvid antalet elever i klassen på den sista raden?” Lärarna tystnar och några tittar 
förvånat på mig. Efter en kort betänketid svarar en av lärarna: ”Nej. Nej…” Några 
andra lärare nickar instämmande:” Ja, varför? Det kan man fråga sig…” En tyst paus 
uppstår. Min fråga förblir obesvarad.

Ovanstående upptäckt väckte mitt intresse för att undersöka hur den ”naturliga” 
könsuppdelningen i pojkar och flickor påverkar en lärares sätt att bemöta och samspe-
la med eleverna vid undervisning i mitt ämne, idrott och hälsa. Frågorna som väcktes 
blev många: Hur kommer det sig att den enda informationen om eleverna på klasslis-
tan, utöver elevernas adressuppgifter, är just deras kön? Vad är denna information till 
för? Vilka konsekvenser kan elevernas uppdelning efter kön ha för lärare? Hur över-
ensstämmer denna uppdelning med de centrala styrdokumentens riktlinjer?

Bakgrund 
De centrala styrdokumenten föreskriver att traditionella könsmönster ska motverkas i 
det dagliga arbetet i skolan. Det är en lärares skyldighet att utarbeta en strategi för 
jämställdhetsarbetet genom att motverka olika villkor för pojkar och flickor. Detta för-
utsätter att lärare har både en god kunskap inom området och en förmåga att översätta 
jämställdhetsarbetets mål i handling (Tallberg Broman, 2002).  Jag gick vidare i min 

98



94

undersökning. Jag började leta efter fakta om hur jämställdhet kan tolkas och förstås i 
relation till skolans lagstiftning och vad den tidigare forskningen säger i frågan.

Det har visat sig att forskare samstämmigt konstaterar att de flesta pedagoger4

Studier i idrott och hälsa visar att lärare har svårt att se att undervisningen gynnar poj-
kar. Lärarna lägger stor vikt vid innehåll som betonar fysisk styrka, tuffhet och täv-
lingsinriktning. Dessa egenskaper ses som förväntade och accepteras hos pojkar i hög-
re grad än hos flickor (Larsson, m fl. 2005). Existerande könsmönster i ämnet idrott 
och hälsa skapar olika villkor för pojkar och flickor (Larsson & Redelius, 2008). Detta 
strider mot vad de centrala styrdokumenten föreskriver. Lagstiftarna ställer också krav 
på pedagoger, utan att ge något stöd för hur kraven ska uppfyllas, dvs. hur det ska gå 
till. Ansvaret läggs över på lärare, som i sin tur prövar olika lösningar mer eller mindre 
på måfå. Lärares osäkerhet kring frågor om kön kan, i Connells (2002) mening, bland
annat bero på en utbredd uppfattning om att skillnaderna mellan pojkar och flickor är 
stora och att de är ”naturliga”. Tankesättet där kön uppfattas som två tydligt åtskilda 
uppsättningar av egenskaper som karakteriserar män respektive kvinnor har behandlats
av flera forskare (Butler, 1993; Connell, 1983, 1996; Hirdman, 2003). Den teoretiska 
utgångspunkten i min studie blev således hur maskulinitet och femininitet konstrueras 
och knyts till respektive kön i undervisningen i idrott och hälsa.

inte sä-
ger sig göra eller vilja göra skillnad på flickor och pojkar (Kjellberg, 2004; Svaleryd, 
2002; Tallberg Broman, 2002). I studierna framkommer att pedagoger är övertygade 
om att barnen/eleverna i skolan och förskolan behandlas lika. Det är individen som är 
det viktiga. Vid närmare granskning visar det sig ändå att det ofta är stor skillnad mel-
lan vad pedagogerna tror sig göra och vad de faktiskt gör. Pedagogernas både medvet-
na och omedvetna beteenden är könsdifferentierade. Forskarna menar att pedagogerna 
styrs av sina egna givna antaganden om vad kön är och ska vara.

Med vetskapen om de jämställdhetssträvanden som är föreskrivna i de centrala styrdo-
kumenten samt den ”naturliga” könsuppdelningen i pojkar och flickor valde jag att 
undersöka lärares sätt att samspela med elever på lektioner i idrott och hälsa. Syftet var 
att öka förståelsen för hur könsmönster skapas, upprätthålls respektive överskrids i 
vardagen. Med andra ord ville jag, med hjälp av ett genusperspektiv, undersöka vad 
som utspelade sig före, under och efter lektioner och vilka genusrelaterade processer 
avseende samspel och interagerande möten som utspelade sig före, under och efter 
lektioner i idrott och hälsa?

Jag använde mig av en etnografisk forskningsmetod. Etnografisk forskning utmärks av 
att forskaren deltar i människors dagliga liv och samlar in data genom att observera, 
lyssna och ställa frågor (Emerson m fl., 1995). Min studie bygger på fältanteckningar 

4 Här och på andra ställen i texten använder jag ordet ”pedagog” eftersom de studier jag hänvisar till 
har undersökt arbete utfört av förskolelärare och fritidspedagoger.
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och videoinspelningar av lektioner i idrott och hälsa i årskurs 1. Fokus låg på samspel 
och möten snarare än på elevers och lärares tankar, intentioner och förståelse. 

I urvalet av skolor som ingick i min studie var det viktigt att lärarna var behöriga att 
undervisa i ämnet idrott och hälsa. Detta val gjordes för att jag ville betrakta läraren 
som en professionell person under sitt vardagliga verkställande av det av staten utdela-
de uppdraget. För att kunna studera lektionerna mer ingående valde jag att följa ett 
fåtal lärare. På så sätt bygger studien på observationer av tre lärare – en man och två 
kvinnor – som undervisade i idrott och hälsa i årskurs 1. Informanterna verkade vid F-
9-skolor, belägna i tre mindre orter i sydöstra Sverige. Materialet består av observatio-
ner av totalt tolv lektioner i idrott och hälsa - nio observationer då fältanteckningarna 
fördes och videodokumentation av tre idrottslektioner.

Faktaruta om studien 

Att göra tudelning. Om att synliggöra och diskutera ämnet idrott och hälsa för 
de yngre åldrarna ur ett genusperspektiv 

Syfte: Öka förståelsen för hur könsmönster skapas, upprätthålls respektive 
överskrids före, under och efter lektioner i idrott och hälsa. 

Teoretisk ansats: Genusteori. Den ”typiska” lektionen tolkades genom Hirdmans 
(2003), Connells (1983; 1987; 1996; 2002) och Davies (2003) genusteorier. 

Metod: Etnografiskt inspirerad forskning som består av observationer av lektio-
ner i idrott och hälsa i åk 1. 

Urval av informanter: Tre utbildade lärare i idrott och hälsa - två kvinnliga och 
en manlig - som undervisade i åk 1och verkade vid F-9- skolor, belägna i tre 
mindre orter i sydöstra Sverige.  

Resultat: Presentation av en ”typisk” lektion i idrott och hälsa i åk 1. Den kon-
struerade lektionen består av innehållsmässigt och metodologiskt sammanhåll-
na delar - episoder. De presenterade episoderna är hämtade från olika lektioner 
men är skrivna som en enda lektion. 

Det vetenskapliga kunskapsbidraget: 1. Lärare i idrott och hälsa visade vissa 
medvetna försök att behandla flickor och pojkar jämställt. 2. Elever i åk 1 kom 
till lektionerna i idrott och hälsa med djupt inpräglade könsmönster och fortsat-
te att upprätthålla dessa under lektioners gång. 3. Lärares agerande samt icke-
agerande på lektionerna i idrott och hälsa bidrog till att de traditionella köns-
mönstren upprätthölls. 
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Mönster 

Ett tydligt mönster utkristalliserades i upplägget av de lektioner som jag studerade: (i) 
samtliga lärare använde sig av ett lektionsupplägg bestående av samling – uppvärm-
ningslek - huvudaktivitet – avslutande samling; (ii) samtliga lärare valde liknande hu-
vudaktiviteter: bland annat lekar, bollaktiviteter och redskapsgymnastik; (iii) samtliga 
lärare delade in klassen i en grupp, två grupper eller fler än två grupper i samband med 
genomförandet av idrottsaktiviteter. Utifrån detta gemensamma mönster beskriver jag 
studiens resultat i form av en berättelse, sammansatt av ”klipp” från lektioner i idrott 
och hälsa i åk 1. Resultaten från studien presenteras som en sammanhängande lektion 
med en början, ett innehåll och ett slut. Ofta markerar läraren en början på en ny del 
av lektionen med högre röst eller med hjälp av visselpipa för att påkalla elevernas 
uppmärksamhet. Episoderna har valts ut för att de exemplifierar ofta återkommande 
mönster och typiska situationer som uppstod på lektionerna utifrån det som iakttogs 
under observationerna. I berättelsen som återger episoderna återfinns mina egna fun-
deringar, som uppstod i samband med observationerna av lektionerna. Dessa är skriv-
na i kursiverad stil. Samtliga lärare är representerade i berättelsen med lika många epi-
soder för att undvika en ensidig beskrivning av någon lärare.

En ”typisk” lektion i idrott och hälsa i åk 1 
Före lektionen. Det är tyst inne i idrottshallen. Röda koner är utställda på golvet. Vissa koner 
står på rad, andra i mitten och bildar en ring. Barnen inväntas från omklädningsrummet. Ele-
verna brukar samlas på en avsedd plats. Dit kommer de sällan samtidigt utan de ”droppar in” i 
olika takt. De sju pojkarna som kommer in först hörs innan de dyker upp. De rusar ut från 
omklädningsrummet och in i hallen – de springer ”vem är snabbast?” ”Jag kom först!” – hörs 
det från en av pojkarna. ”Vi kom lika!” – svarar en av ”utmanarna”.  ”Nä-ä…”- fortsätter den 
ene.  ”Jo-ho!” – svarar pojken och tittar hoppfullt på andra pojkar. Han får stöd från de andra: 
”Ja, ni kom lika!”

De stannar vid ribbstolarna och börjar klättra i ribborna. En pojke råkar sparka till 
en av konerna på vägen till ribbstolarna. Två andra pojkar blir glada och börjar 
sparka och passa den konen till varandra, som om det var en fotboll. Några pojkar 
sätter sig på golvet vid samlingsplatsen och börjar stampa med fötterna, det verkar 
som om de är ute efter att föra så mycket oljud som bara möjligt. Tre flickor 
springer ut från omklädningsrummet – de springer raka vägen till samlingsplatsen 
och sätter sig på led bakom pojkarna. Två andra flickor kommer in gående – de
kramas och pratar livligt om något. Resten av eleverna kommer ut från omkläd-
ningsrummet tillsammans med läraren Kim. Kim bär ett stort nät med bollar. Poj-
karna som höll på och sparkade konen kastar tillbaka den dit där den stod innan. 
Läraren går med bestämda steg och ställer konen på ”rätt plats”. Eleverna tittar på 
läraren beredda att börja lektionen. Flickor sitter för sig bakom pojkarna i ledet. 
De fortsätter småprata. Läraren blickar över klassen:
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- Är alla med? Då börjar vi.

Inledande aktivitet. Läraren går noggrant igenom tekniken i uppvärmningsöv-
ningarna med bollen. Barnen rör sig otåligt på stället och imiterar Kims rörelser 
under genomgången. Eleverna börjar bli mer och mer ivriga att påbörja aktiviteten 
– de småpratar och två av pojkarna börjar slåss på låtsas. Kim ser ut att känna på 
sig att eleverna tappar uppmärksamheten och skyndar på att avsluta den sista in-
struktionen:

- Nu får ni gå och ta en boll var!

Eleverna rusar till bollnätet. De tar var sin boll och sprider sig över planen. En 
flicka verkar ha svårt att bestämma sig för vilken boll hon ska ta. Hon testar varje 
boll genom att kasta den upp i luften.  Även andra flickor kastar bollar i luften för 
att få känna på dem. Två flickor tar var sin boll, går mot handbollsmålet och börjar 
sparka dem i mål. Flickorna som tidigare testade bollar går mot mitten på planen 
och pratar med varandra, en av dem håller en boll under armen, de andra har ingen 
boll alls. Det var svårt att välja en boll så de bestämde sig för att inte ta någon 
alls. En flicka som står i målet och håller en boll med händerna säger till en annan: 
”Den här sidan ska du använda när du sparkar” – visar med hela handen på insidan 
av foten, …”eller den här…” - pekar på utsidan av foten.  Hon delar med sig av 
sina kunskaper. Hon visar inte praktiskt utan förklarar rörelsen verbalt. Några
flickor står mitt på planen och diskuterar något, bollarna ligger bredvid. Två andra 
flickor skuttar mot dem och alla börjar kramas.

De flesta pojkarna dribblar, skjuter och trixar med bollarna. Det syns att de har 
fotbollsvana. Kim går runt och tittar noga på sina elever och ger korta uppmunt-
rande kommentarer till dem. När läraren upptäcker att uppgiften tappar aktualitet 
(dock endast för samtliga flickor, de flesta pojkar är mycket upptagna av aktivite-
ten) höjer Kim rösten: 

- Alla ska ställa sig på rad!

Pojkarna springer och ställer sig på en rad direkt, flickorna tar det betydligt lugna-
re. Pojkarna står bakom varandra, medan flickorna kommer lite senare och ställer 
sig på rad efter pojkarna. 

En pojke kliar en annan på ryggen på väg till samlingsplatsen: – ”Högre upp, ja…” 
Han blundar belåtet. Klassen samlas.

Huvudaktivitet. Kim håller tre ringar med axelband i olika färger:

- Nu ska vi spela en liten stund. De killar som har spelvana spelar mot varandra 
på denna plan (pekar med handen på en liten plan som är markerad med röda 
koner). Tjejer ska försöka föra ett spel på planen längst in. 

Flickorna tittar nöjt på varandra. De verkar vara glada över att få vara i samma 
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lag. Två av flickorna kramas. Kim blickar snabbt över laguppställningarna och 
märker att det bara blir fyra pojkar som ska delas i två lag och fortsätter:

- Vilka flickor vill spela med pojkarna? 

En pojke som står lite utanför övriga pojkar och som jag la märke till inte verkade 
kunna hantera bollen så bra, går sakta över till pojkgruppen medan läraren pratar. 
Intresset för lagbyte från flickornas sida är ganska svagt. Ingen av tjejerna visar 
vilja spela med pojkarna. Kim tittar på flickorna och fortsätter med mjukare röst: 

- Kom igen!

Flickorna tittar på varandra. De verkar känna press på sig. Två flickor som står 
bredvid varandra och håller varandra i handen tittar på varan och bestämmer sig 
för att gå över till pojkgruppen: ”Okej, då…” Det är de två flickorna som krama-
des tidigare. Det verkar som om de värdesätter möjligheten att vara tillsammans 
högt.

- Bra, en till!

Efter en stunds tvekan går en flicka till pojkarnas grupp. Kim fortsätter: 

- Bra! Resten av tjejgänget delas i två lag. Ni spelar på den här planen, jag 
kommer och hjälper er. 

I ”pojkgruppen” blir det fem pojkar och tre flickor som läraren delar upp i två lag. 
Kim delar ut axelbanden till eleverna för att markera vem som spelar för vilket lag. 
Läraren kastar kvickt en boll till lagen och går över till ”flickgruppen”. När läraren
närmar sig ”flickplanen” får en flicka plötsligt ont i knäet. Hon haltar mot läraren, 
håller för knäet och klagar över smärta. Två andra flickor går på var sin sida om 
henne och tröstar henne. Kim stannar, lutar sig mot och pratar med flickan. Jag
kan omöjligt höra samtalet. De två flickorna springer tillbaka till spelplanen när 
läraren tar över den skadade flickan. Efter ett kort samtal med läraren är även hon 
tillbaka i spelet. Hon verkar inte ha ont längre efter samtalet med Kim. Läraren
instruerar och uppmuntrar spelarna på ”flickplanen”. Alla flickorna springer efter 
bollen, det är kaos.  Kim försöker förklara regler:

- Inga händer! Det blir ditt inkast.

Flickorna tittar förvånat på varandra. Ingen verkar förstå varken vad ett inkast är 
eller vilka regler som gäller för detta spel. Fyra flickor springer efter bollen, två 
andra står och pratar samt gnuggar sina axelband för att de är för stora och kasar 
ner hela tiden. Vid nästa inkast får en flicka bollen i ansikte. Hon blir ledsen. Kim 
går mot henne, två andra flickor springer också dit för att trösta henne Jag hör inte 
dialogen. Strax efter är hon med igen. Så småningom märks det att lärarens in-
struktioner hjälper flickorna att lära sig spelet. De blir mycket glada för varje 
framgång. De hoppar och kramas. Kim ler:
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- Så bra! Oj, då… Kanon, Lisa!                                                                                                           

På ”pojkplanen” flyter spelet på utan lärarens direkta närvaro. En pojke skriker till 
en annan: ” Jag är fri!”. Sedan vänder han sig till ”flickplanen” och ropar till lära-
ren: ”Kim! Kör vi med flygande målis?” Läraren svarar:

- Nej.

De ”frivilliga” flickorna i ”pojklaget” springer bredvid bollen, utan att få möjlighet 
att röra den. Passningarna går mellan fyra pojkar som kan spelet. Den femte poj-
ken som tyst gick över till pojkgruppen vid laguppdelningen hamnar i samma sits 
som flickorna – han får aldrig någon passning. De ”spelvana pojkarna” verkar 
inte se honom. De ser inte flickorna heller – dessa elever är osynliga på planen. 
Kim, ropar från andra plansidan: 

- Hur går det där?

En pojke svarar stolt: ”Det står 1-1!” Läraren: 

- Härligt!

Efter en stund verkar de ”frivilliga” flickorna ge upp – två av dem går på planen åt 
motsatt håll i förhållande till spelet och de pratar med varandra. Den ”femte ”poj-
ken går runt och leker med koner, som planen är markerad med. Inte heller han 
verkar intressera sig för att spela med. Snart är det bara fyra pojkar kvar som spe-
lar. Det verkar som om killarna inte har lagt märke till att de spelar två mot två.
Efter en stund blåser Kim i visselpipan. Spelet är slut. En pojke skriker stolt från 
andra sidan av planen: ” Vi vann med 3:2!” Läraren går och hämtar ringar som 
lekbanden ska hängas på samt svarar till pojken: 

- Bra! (…) Axelbanden skall hängas på ringen!

Pojkarna springer till läraren och viftar med axelbanden. De tävlar om vem som 
kommer till läraren först. Det verkar vara viktigt för dem att tävla så fort ett tillfäl-
le erbjuds. Flickorna rör sig betydligt långsammare än pojkarna mot samlingsplat-
sen. De hinner prata, diskutera och jämföra - vem som är längst. De skrattar. Den 
”femte” pojken går med tjejerna Det verkar som om han känner en större trygghet 
bland flickorna.

Läraren blickar över klassen och blåser i visselpipan:

- Nu är vi klara. Vi ses nästa vecka! 

Eleverna lämnar idrottshallen. Pojkarna springer ut till omklädningsrummet, flick-
orna går, några av dem stannar till och börjar plocka tröjor som ligger kvar på pla-
nen: ”Lina, här är din kofta. Du glömde!” En flicka springer till läraren och kramar 
läraren om midjan. Läraren lägger armen på hennes axlar. En annan flicka kom-
mer fram till läraren och berättar något.  Läraren lägger handen runt hennes rygg 
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och följer med henne ut. Läraren verkar vara mycket omtyckt av de två flickorna…

Utmaningen 
Min berättelse, som bygger på de data jag samlade in, visar att det fanns en mång-
fald av tillvägagångssätt som lärare använder sig av som tydde på ett medvetet 
försök att behandla pojkar och flickor jämställt i det vardagliga arbetet. Ett sätt att 
jobba med jämställd behandling av pojkar och flickor var att ha samundervisning 
och erbjuda pojkar och flickor samma aktiviteter. Men det kunde också handla om 
lärarnas medvetenhet vid laguppdelningar och i valet av ledare för aktiviteterna. 
Ett exempel på en sådan laguppdelning var när lärare delade klassen i grupper ef-
ter könstillhörighet – pojkarna för sig och flickorna för sig. Enligt Larsson m fl. 
(2009) kan detta tolkas som en strategi för att erbjuda eleverna en rättvis undervis-
ning där pojkarna möter pojkar och flickorna möter flickor. Ytterligare ett förhåll-
ningssätt var att uppmuntra alla elever genom att högt säga deras namn under lek-
tionens gång. På den nivån kunde lärarens handlingar tolkas som ett försök att 
jobba för jämställdhet. Men på en annan nivå bidrog lärarens agerande till att de 
traditionella könsmönstren upprätthölls. Till exempel genom att erbjuda eleverna 
en viss laguppdelning tycktes läraren handla utifrån stereotypa förväntningar på 
pojkar respektive flickor.

Tidigare forskning har visat att lärare i idrott och hälsa ofta förväntar sig ett visst 
beteende av eleverna i samband med idrottsaktiviteter på lektionerna: Pojkar ska 
visa sin fysiska förmåga och atletiska skicklighet, medan flickor tvärtom bör akta 
sig för fysisk ansträngning (Larsson m fl. 2009). På så sätt förstärks snarare än 
utmanas den tidigare forskningens konstaterande om att genusordningen 
(åter)skapas på lektionerna i idrott och hälsa (Larsson m fl., 2005; Larsson m fl., 
2010) i min studie. Även genom lärares instruktioner, kommentarer och agerande 
tycktes eleverna få budskap om vad som förväntas av pojkar respektive flickor. 
Lärares icke-agerande kunde innefatta ett budskap till eleverna: Om läraren inte 
reagerar på det som händer här borde det betyda det att ”så ska det vara” eller ”nu 
gör vi det som en normal pojke respektive flicka bör göra”. Studiens resultat visar 
också att eleverna redan i årskurs 1 kommer till lektionerna i idrott och hälsa med 
djupt inpräglade traditionella könsmönster. Eleverna fick stort utrymme att fritt 
ägna sig åt att fortsätta göra kön under lektionstid (jfr Larsson m fl., 2009). Det 
verkade vara en ”dold” verksamhet som eleverna ägnade sig åt och som läraren 
inte tycktes vara inblandad i trots att det skedde i lärarens närvaro. Många händel-
ser inträffade bakom ryggen på läraren. Eleverna hade sina egna upplevda erfaren-
heter av kön vilket de oftast upprätthöll och ibland överskred på lektionerna. Lära-
ren ställdes således inför uppgiften att motverka de redan befintliga könsstereotypa 
mönster hos eleverna som han/hon inte var medveten om. 

Låt mig nu gå tillbaka till där jag startade. Varför spelar det roll för mig som lärare 
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vilket kön mina elever tillhör? Kan svaret kan ligga i att de enda begripliga och 
möjliga identiteterna i min värld är ”pojke” eller ”flicka”, ”maskulint” eller ”fe-
minint”? Dessa två, i förhållande till varandra motsatta kategorier, får sitt innehåll 
i relation till varandra och utifrån historiskt grundade ”fakta” om skillnader mellan 
dem. Men jag inser också att det stereotypa tänkandet hindrar mig från att se nya 
möjligheter och resurser som mina elever av båda könen kan tillföra varandra. Jag 
kunde se mig själv som huvudperson i var och en av de presenterade episoderna. 
Med detta menas att jag som lärare i idrott och hälsa oftast själv har handlat efter 
samma beteendemönster som Kim.  

Under hela studiens gång har jag fortsatt undervisa själv. Det medförde både för-
delar och nackdelar. Som forskare kändes det märkligt och ibland frustrerande att 
sitta på andra sidan och se vad som utspelade sig på idrottslektioner. Jag var van 
vid att gripa in i situationer och ha kontroll över det som händer och fick en känsla 
av maktlöshet. Jag fick erfara att många händelser inträffade bakom ryggen på 
lärarna, vilket säkerligen även inträffade under mina egna lektioner. Medvetenhe-
ten om detta visar hur olika lärar- och forskarrollen är och vilka skillnaderna i in-
formation som de olika rollerna ger tillgång till.

Det mest värdefulla med studien var att jag började upptäcka företeelser på mina egna 
lektioner som jag inte hade lagt märke till innan. Dessa upptäckter gjorde att jag i min 
egen undervisning ibland ”förlamades” då jag inte riktigt visste hur jag skulle gå vida-
re. Det uppstod oväntade pauser på lektionerna som eleverna reagerade på genom att 
fråga mig vad som var på tok. Det var inte alltid jag kunde besvara elevernas fråga 
eftersom jag inte själv visste hur jag skulle hantera mina tankegångar. Jag började pla-
nera lektioner med en annan förståelse, även om jag lätt hamnade i ”gamla spår”, där 
tudelning utgjorde normen. Men även när jag tyckte att jag handlade könsmedvetet är 
det inte säkert att jag gjorde det i alla fall. När jag medvetet agerade i vissa situationer 
för att motverka könsmönster, bekräftades könsmönster någon meter ifrån mig eller i 
nästa stund. Ibland kunde jag upptäcka dessa men jag missade en mängd av dem. Det 
handlade inte bara om det som hände bakom ryggen på mig, utan också om mitt eget 
omedvetna agerande som bekräftade den stereotypa könsnormaliseringen. Det hände 
att jag försökte ”rätta till” egna utsagor eller problematisera elevernas kommentarer 
genom att samtala med eleverna om exempelvis vilka värden ämnet idrott och hälsa 
bär på eller vad det kan innebära att vara en pojke eller en flicka. Men räckte det? An-
tagligen inte. Mina medvetna försök att motverka det stereotypa tänkandet kring könen 
utgjorde troligen bara en bråkdel av den komplexa situationen som utspelade sig på en 
enda lektion. Insikten om att jag inte hade kontroll över situationen väckte frustration 
och en känsla av hjälplöshet.

Både under och efter min studie har jag funderat över hur det kommer sig att köns-
skillnader ligger så djupt inpräglade i vårt sätt att vara och handla? Varför gör jag en 
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slutsats om eleverna utan att ens ha träffat dem? Kanske beror det på att lärare inte kan 
bortse från den sociala ordning som finns och att skolan inte är en fristående del av 
samhället, utan speglar samhället i övrigt. Lärare kan inte hindra elever från att försöka 
anpassa sig till rådande normer, men lärare kan föra in, utmana och uppmärksamma
alternativa normer och roller. Först när flickor och pojkar tillåts skapa sig en ny och 
bredare roll är det möjligt att släppa gamla stereotyper (Davies, 2003). Det innebär att 
det är nödvändigt att både flickor och pojkar omväxlande får ta på sig ”pojkroller” och 
”flickroller” för att kunna bygga upp sin sociala kompetens, självkänsla och självför-
troende. Ett steg i riktningen mot upplösningen av det tudelade tänkandet är att å ena 
sidan inse att pojkar och flickor har lika stora möjligheter att ta till sig vad som defini-
eras som maskulina respektive feminina positioner och å andra sidan erkänna mång-
falden av maskuliniteter och feminiteter av vilka de flesta inte har mycket att göra med 
det biologiska könet. Om lärare i idrott och hälsa kunde se till att tudelningen avvisa-
des och att eleverna var fria att positionera sig som personer efter sina intressen och 
begåvningar, helt oberoende av vilket slags biologiskt kön de har, skulle det ändå fin-
nas många elever som vi skulle känna igen som det vi idag tänker på som flickor eller 
pojkar. Samtidigt skulle det finnas många som inte passade in i det gamla mönstret, 
menar Davies (2003).

Lärare behöver ökad kunskap om hur genusskapandet går till i praktiken för att ut-
veckla strategier för en jämställd undervisning. I Davies (2003) tolkning måste lärare 
försöka sluta bidra till att upprätthålla tudelningen. Men det är lättare sagt än gjort! 
Inte minst eftersom vår identitet redan är organiserad efter idén om könsskillnad. 
Språket och den sociala strukturen ändras inte genom individuella motståndshandling-
ar (Davies, 2003). Att utmana den sociala strukturen är inte lätt, men det är absolut inte 
en omöjlig uppgift, menar Connell: 

Eftersom mänsklig handling inbegriper en fri uppfinningsförmåga /…/ och 
mänsklig kunskap är reflexiv, kan praktik vändas emot det som begränsar den; 
strukturen kan alltså medvetet göras till föremålet för praktiken. Men praktiken 
kan inte undfly strukturen; den kan inte kasta loss ifrån sina omständigheter /…/ 
Praktiken är alltid tvingad att räkna med de begränsningar som är kontentan av 
historien (Connell 1987, s. 95).

Det innebär att det ändå är möjligt att arbeta i en riktning där elevernas kön och identi-
tet är skilda åt; en praktik där eleverna inte känner tvång att markera sitt kön så att 
andra kan se det; en verksamhet där eleverna kan vara, bete sig och utöva det slags 
aktivitet som tilltalar deras eget intresse, även om denna har tidigare förknippats med 
ett visst kön.
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Diskussionsfrågor 

Hur kan lärare förberedas på att leva upp till styrdokumentens ofta kortfattade 
formuleringar genom utbildning? På vilket sätt kan styrdokumentens riktlinjer 
förändras för att stötta lärares sätt att tänka och agera? 
Vad kan lärare rent praktiskt göra för att kunna följa styrdokumentens riktlinjer 
om att motverka de traditionella könsmönstren i vardagen?
Hur hade läraren i den givna berättelsen kunnat utmana de sociala och kulturel-
la värdegrunder kring hur pojkar och flickor ”bör” vara? Ge exempel.
Vad har lärare för verktyg för att i sin undervisning motverka traditionella före-
ställningar om könen?
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Bedömning för lärande (BFL) i ämnet idrott och hälsa 
Björn Tolgfors

Inledning 
Dagens idrottslärare står inför ett tvetydigt bedömningsuppdrag. Å ena sidan råder det 
politisk enighet om att det är viktigt med en likvärdig bedömning och ökad måluppfyl-
lelse. Svenska elevers svaga resultat vid internationella jämförelser av kunskaper 
(framförallt genom Pisa-test) har föranlett en opinion som förespråkar ökade krav på 
ansvar för skolans räkning. Skolinspektionens tillsyn, allt tidigare betyg, fler nationella 
prov och en stark tilltro till utvärderingar för att komma till rätta med de bristfälliga 
skolresultaten är exempel på denna tendens, som kan liknas vid en krav-
/kontrollstyrning av skolan (Wahlström, 2011). I detta sammanhang faller det sig na-
turligt med ett fokus på bedömning av lärande (summativ bedömning), för att rättvisa 
och jämförbara betyg ska kunna sättas och att alla elever ska få likvärdiga möjligheter 
till vidare studier och arbete i livet efter gymnasiet. Bedömning kan därmed ses som 
ett styrmedel som pekar i riktning mot kontroll.

Å andra sidan har bedömning för lärande (BFL) blivit ett allt vanligare inslag i den 
svenska skolan på senare tid. BFL uppstod runt 1980 i England, som en reaktion mot 
ett ensidigt fokus på ansvarsutkrävande och summativ bedömning (Hay, 2006). Hay 
(2006) menar att de två formerna av bedömning ska ses som en sammanlänkad pro-
cess, snarare än som två skilda saker. Det pedagogiska förhållningssättet BFL, som 
även kallas formativ bedömning, går ut på att såväl elever som lärare fortlöpande stäl-
ler sig frågorna; vad är målet, var befinner sig eleven, och vad är nästa steg? Lärarens 
(och klasskamraternas) framåtsyftande feedback till den enskilde eleven anses vara av 
avgörande betydelse på vägen mot måluppfyllelse (Wiliam, 2011; Lundahl, 2011). 
Konceptet bygger på fem nyckelstrategier:

Strategi 1: att tydliggöra målen och få eleverna att dela skolans intentioner och sko-
lans kriterier för framgång

Strategi 2: att möjliggöra effektiva klassrumsdiskussioner, frågor, aktiviteter och upp-
gifter som skapar synliga tecken på elevernas lärande

Strategi 3: att ge feedback som utvecklar lärandet

Strategi 4: att aktivera eleverna som resurser för varandra

Strategi 5: att förmå eleverna att ta lärandet i egna händer (Lundahl, 2011: 84). 

Då elever förväntas ta ansvar för sitt eget lärande, i enlighet med strategi fem, behöver 
inte alla nödvändigtvis nå målen på samma sätt. Det betyder att både undervisning och 
bedömningsformer kan se olika ut, inte bara mellan olika skolor utan även i en och 
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samma klass. Detta öppnar upp för en helt annan tolkning av begreppet likvärdighet. 
Vad innebär egentligen likvärdig bedömning? Syftar begreppet endast på rättvisa och 
jämförbara betyg, eller kan likvärdighet motsvara något annat i fråga om bedömning? 

Likvärdighetstermen kom under en tioårsperiod att skifta i betydelse från att beteckna 
reellt lika möjligheter till utbildning och att variationerna mellan olika elevers utbild-
ning upp till gymnasienivå inte fick vara alltför stora, till innebörden att den likvärdiga 
skolan inte fick lov att innebära likformighet. I stället skulle den likvärdiga skolan ut-
märkas av ’frihet’, ’mångfald’, ’rätt till vars och ens utveckling’ och till och med olik-
het. (Bergström och Boréus, 2005: 313).

Den förändrade betydelsen av likvärdighetstermen innebär att synen på bedömning 
också är i behov av uppdatering. Då undervisningen anpassas efter elevernas förutsätt-
ningar, i mångfaldens och olikhetens namn, borde det rimligen även inbegripa bedöm-
ningen. En bedömning för lärande skulle då kunna betraktas som ett styrmedel som 
pekar i riktning mot frihet.

Ambivalensen som ligger i bedömningsuppdraget innebär en stor utmaning för lärare i 
alla ämnen i skolan. Enligt Sivesind (2013) kan den svenska läroplanen till och med 
uppfattas som paradoxal. Den generella delen karaktäriseras av ett traditionellt, nord-
europeiskt bildningsideal som framhåller vikten av elevens harmoniska utveckling och 
att undervisningen ska anpassas efter varje individs behov och förutsättningar, medan 
respektive ämnesplan är formulerad som en instruktionsbok med fokus på undervis-
ning och bedömning. Motsättningen mellan frihet och kontroll är alltså förankrad i det 
nationella styrdokument som ska vägleda lärare i sina didaktiska val, beträffande vad, 
hur och varför de handlar på ett visst sätt i undervisningen.

Denna artikel fokuserar på bedömningspraktiken i ämnet idrott och hälsa på gymnasi-
et, genom den övergripande forskningsfrågan: Vad blir BFL i praktiken, i spännings-
fältet mellan frihet och kontroll?

 

Figur 1. Bedömning För Lärande och förhållandet mellan frihet och kontroll.

Frihet Kontroll Bedömning 
För Lärande
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Tidigare forskning om BFL i ämnet idrott och hälsa 

I en internationell forskningsöversikt (López-Pastor, m.fl. 2013) av litteratur om be-
dömning i ämnet idrott och hälsa inbegrips BFL i en grupp av alternativa bedömnings-
former som skiljer sig från summativ bedömning och betygsättning. Tidigare har fy-
siska tester, ombytt närvaro och kämpatag varit föremål för bedömning, medan de al-
ternativa bedömningsformerna är inriktade på själva lärandet i idrott och hälsa. Närbe-
släktade former av bedömning är formativ bedömning, autentisk bedömning, integre-
rad bedömning, kamratbedömning, självbedömning och sambedömning. Gemensamt 
för dem alla är att de poängterar vikten av elevernas deltagande i bedömningsproces-
sen för att förstärka lärandet. 

Redelius och Hay (2012) har genomfört en omfattande undersökning av svenska ele-
vers uppfattning om bedömning i idrott och hälsa i årskurs 9. Resultatet visar att även 
eleverna tror att ämnet går ut på att delta aktivt, kämpa, samarbeta och göra sitt bästa 
med en positiv inställning. En tolkning av deras uppfattning är att bedömningen base-
ras på en aktivitetsnorm snarare än på redovisade kunskaper i enlighet med kunskaps-
kraven. Med utgångspunkt i detta resultat propagerar författarna för en tydligare kopp-
ling mellan mål, undervisning och bedömning. De påtalar även behovet av formativ 
bedömning i undervisningen, då lärare bör ge feedback till eleverna utifrån de kriterier 
som gäller för en viss uppgift. Eleverna bör dessutom få hjälpa varandra genom kam-
ratbedömning utifrån mål och kriterier. Avslutningsvis rekommenderar författarna att 
idrottslärare ska vara noggranna i processen genom att samla på sig ett välgrundat be-
dömningsunderlag. Dokumentationen måste vara tillgänglig för eleven i god tid innan 
betygsättningen, så att det framgår vilka kunskapskrav som gäller vid bedömningen av 
olika moment.

En grupp forskare från Australien och Nya Zeeland (Penney, m.fl. 2009) hävdar att 
bedömningen i ämnet idrott och hälsa ofta varit inriktad på isolerade fysiska färdighe-
ter eller fokuserat på hälsoeffekter som lyfts ur sitt sammanhang. Tendensen att ele-
vernas attityd, kämpatag och aktiva deltagande spelat stor roll vid bedömningen i äm-
net bekräftas dessutom på andra sidan jorden. Idrottsundervisningen måste därför ha 
en bättre överensstämmelse mellan mål, innehåll och bedömning, så att det blir tydligt 
att just kunnandet är det som bedöms. Författarna lyfter fram vikten av autentisk be-
dömning, vilket betyder att kopplingen mellan vad eleverna lär sig i ämnet och bety-
delsen för deras liv även utanför skolan måste förstärkas. 

Med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på lärande poängterar Hay och Pen-
ney (2012) att bedömning i ämnet idrott och hälsa ska utgå från vad som uppfattas som 
relevant och meningsfullt för varje enskild elev. Ämnets innehåll och de uppgifter som 
är avsedda att bedömas bör därmed vara möjliga att koppla till individens erfarenheter 
och livssituation för att förstärka autenticiteten i bedömningen.
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På Irland har MacPhail och Halbert (2010) studerat BFL i idrott och hälsa på gymnasi-
et. Ett antal idrottslärare involverades i utvecklingen av bedömningstekniker i sam-
band med planering av undervisningsmaterial som innehöll så kallade rika uppgifter 
(’rich tasks’). 

Uppgifterna anses vara rika då de är autentiska för eleven och relevanta i förhål-
lande till det centrala innehållet i ämnesplanen. De bör innehålla tydliga beskriv-
ningar av mål och kriterier, vara inriktade mot fler än ett kunskapskrav och om-
fatta inhämtning, anpassning och utvärdering av kunskap, färdigheter och förstå-
else (MacPhail & Halbert, 201: 25, min översättning, med viss anpassning till 
begreppen i de svenska styrdokumenten).

Vid utvärderingen av projektet visade det sig att både lärare och elever framhöll att 
lektionerna blivit mer välorganiserade och effektiva, varför undervisningen resulterade 
i förbättrad måluppfyllelse. Mer utrymme för muntlig reflektion hade också tillkom-
mit. Som negativa konsekvenser lyftes den ökade arbetsbördan med pappersexercis 
fram.

I Norge har Leirhaug och MacPhail (2015) undersökt tre idrottslärares sätt att arbeta 
med BFL. I likhet med min egen studie använde forskarna de fem nyckelstrategierna 
som ett raster vid analyserna av lärarnas berättelser. Lärarna såg positivt på den integ-
rerade bedömningsformen, medan forskarna kunde konstatera att de alla saknade ett 
kritiskt förhållningssätt till BFL.

Bristen på ett kritiskt perspektiv på BFL är uppenbar även i tidigare forskning om det 
pedagogiska förhållningssättet eller den alternativa bedömningsformen, varför det 
känns angeläget att bidra med en studie om vad BFL blir i ämnet idrott och hälsa, un-
der olika förutsättningar.

Faktaruta om studien 

Bedömning för lärande i ämnet idrott och hälsa  

Syftet med studien var att undersöka hur BFL kom till uttryck i idrottslärares be-
skrivningar av bedömningspraktiken i ämnet idrott och hälsa. I studien betrak-
tades BFL som ett styrmedel i spänningsfältet mellan frihet och kontroll. Bero-
ende på styrningens riktning i detta spänningsfält kunde olika didaktiska konse-
kvenser identifieras för lärare, elev och ämnesinnehåll. 

Frågeställningar: 

Hur kom BFL till uttryck i lärares beskrivningar av bedömningspraktiken i 
ämnet idrott och hälsa på gymnasiet? 
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Vilka didaktiska konsekvenser av BFL kunde identifieras för lärare, elever och 
ämnesinnehåll, beroende på styrningens riktning i spänningsfältet mellan frihet 
och kontroll? 

Åtta (fem kvinnliga och tre manliga) idrottslärares samtal om BFL i en fokus-
grupp spelades in, transkriberades och analyserades i enlighet med syftet. De 
kollegiala gruppsamtalen ägde rum vid tre tillfällen under vårterminen 2012. 

Didaktik kan betraktas ”som teori om styrning och kontroll av lärandeproces-
sen” (Gundem, 2011:76). Den didaktiska analysen i studien utgick från den tria-
diska relationen mellan lärare, elev och ämnesinnehåll. 

Resultat 

Idrottslärarna i min studie realiserar vanligtvis BFL i form av rika uppgifter, teman 
eller fall, i vilka flera av BFL:s nyckelstrategier tas i beaktande. Lärarna upplever det 
t.ex. som naturligt att sätta upp ett eller flera mål med sin undervisning, att involvera 
eleverna i en diskussion om hur man kan nå dessa mål och ge återkoppling utifrån det 
lärande som går att observera under lektionerna eller i de skriftliga uppgifter eleverna
lämnar in. En vanligt förekommande uppgift i idrott och hälsa på gymnasiet är trä-
ningsdagboken, som därför får tjäna som exempel på lärarnas helhetssyn på BFL, där 
flera av nyckelstrategierna ingår. Lärarna motiverar ofta användandet av denna metod 
med att eleverna då får möjlighet att lära sig att ta eget ansvar för sin träning och hälsa. 
Eleverna kan även få upp ögonen för eventuella framsteg de gör, då de skriver ned sina 
olika erfarenheter under processens gång. Kommentarer om hur de olika träningspas-
sen känns och en utvärdering efter träningsperiodens slut har som syfte att eleverna 
ska ledas till att reflektera över vad som hänt i kroppen och hur deras hälsa påverkas 
av en livsstil som innehåller regelbunden träning. Men, de mer detaljerade instruktio-
nerna inför uppgiften, elevernas möjligheter eller begränsningar när det gäller att på-
verka inriktningen på träningsdagboken samt lärarens sätt att hantera feedback under 
perioden för arbetet kan skilja sig åt. Därmed kan tre exempel på träningsdagboksupp-
gifter utgöra illustrationer av olika sätt att realisera BFL, samtidigt som styrningens 
riktning i lärarnas sätt att uttrycka sig synliggörs. (De koder som förekommer efter 
citaten: M1, K1, K2, K3 och K4 syftar på den man och de kvinnor som uttalat sig i 
respektive fall.)

Den elevstyrda träningsdagboken 
En variant av träningsdagbok kan benämnas ”den elevstyrda träningsdagboken”, efter-
som läraren redan inledningsvis lämnar över ansvaret för val av mål och metod till 
eleverna, som dessutom uppmanas att samarbeta under processen.
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Alla hjälper varandra med att utforma målen, vad de ska göra för att nå målen 
och hur de ska träna. (M1)

Inför uppgiften får eleverna prova på och diskutera olika träningsformer. Sedan får de 
möjlighet att resonera med varandra kring vilka mål de vill ha med sina träningsdag-
böcker. Alla elever måste inte göra samma sak på vare sig lektionerna eller fritiden, 
vilket tyder på stora handlingsmöjligheter och därmed en styrning i riktning mot frihet.
Sedan använder de sig av träningsdagböckerna både på lektionstid och på fritiden un-
der en längre period. Flera av eleverna väljer att träna tillsammans i par eller i små 
grupper. Vissa väljer till exempel att åka skridskor, både på lektionstid och under all-
mänhetens åkning på fritiden, för att lära sig något mer än att bara åka framåt. Trä-
ningsdagboken utvärderas fortlöpande av eleverna under perioden. 

Någon annan i klassen ska då ge någon form av feedback, hur det funkade när du 
var ute och joggade, o.s.v. (…) för att sen komma fram till någon form av check; 
har jag nått målen för min egen träning? Och kan de på något sätt se att de kom-
mit närmare målet, hoppas man ju att de får upp ögonen för att det var ett bra sätt 
att träna på. Och vem är det som har kommit på det? Ja, det är ju inte jag som har 
sagt; gör det och det, utan de har pratat med varandra för att komma med förslag. 
(M1)

Det är alltså klasskamraterna som ger varandra återkommande feedback under proces-
sen, även om läraren finns tillhands i bakgrunden. Den öppet formulerade uppgiften 
skapar förutsättningar för problemlösning, som kan leda till olika resultat för olika ele-
ver. Lärarens positiva inställning till mångfald innebär att vägen mot måluppfyllelse 
inte är given, utan möjlig att påverka för den enskilde eleven genom kreativitet, fria 
val och eget ansvar. Elevens självständighet är alltså en förutsättning för att BFL som 
styrmedel i riktning mot frihet ska fungera, även om klasskamraterna dessutom enga-
geras som resurser för varandra i den elevstyrda träningsdagboken. 

Den lärarstyrda träningsdagboken 
En annan variant av träningsdagboksuppgift kan kallas ”den lärarstyrda träningsdag-
boken”, eftersom läraren är tydlig med vem det är som bestämt det övergripande målet 
med uppgiften för alla elever.

Och då är det kondition vi fokuserar på, så de får inte välja vilken kroppslig fär-
dighet de vill utveckla, utan det är jag som har sagt att de ska förbättra sin kondi-
tion, helt enkelt. (K4)

Klassen inleder hela perioden med att springa en runda med tidtagning. Sedan skriver 
de upp hur många gånger de var tvungna att stanna på vägen och vilken tid det tog. 
Utifrån dessa värden får de sätta upp mål och planera en femveckorsperiod med kondi-

115



111

tionsträning. Dessförinnan har läraren haft en teorilektion och klargjort vad hon vill att 
eleverna ska fokusera på.

Att de ska träna tre gånger per vecka, att de ska ha en puls på mer än 150 – 160
slag/minut och att de ska hålla på i minst 20 minuter, för att det ska räknas som 
konditionsträning. Så det är genom de här tre teoretiska aspekterna de ska analy-
sera sin träning och den idrott vi kör. (K4)

Under de vanliga lektionerna tar de paus då och då, för att eleverna ska kunna mäta sin 
puls. Vissa av dem har till och med pulsklocka på sig under aktiviteterna. 

Sen får de fundera på vilken intensitet de har jobbat med och hur länge de hållit 
på, för ibland tar det ju lång tid innan vi kommer igång. (K4)

Dessa moment ger läraren möjlighet att både svara på frågor som uppstår i undervis-
ningssituationen och ge återkoppling till eleverna. Som utvärdering av perioden får 
eleverna springa samma runda igen. 

Ofta upplever de ju att de inte behöver stanna lika många gånger och att de har 
förbättrat tiden. (K4)

Läraren styr samtliga elever med fast hand, genom att ange riktlinjerna för tränings-
dagboken på samma sätt för hela klassen. Målet är att de ska förbättra konditionen och 
dessutom lära sig att analysera sin kondition genom begrepp som intensitet (vilken 
puls?), duration (hur länge?) och frekvens (hur ofta?). BFL blir ett styrmedel i riktning 
mot kontroll, genom den övervakning av elevernas fysiska prestationsförmåga och de 
handlingsbegränsningar som instruktionerna i samband med träningsdagboksuppgiften 
innebär. Konditionsträning motiveras uteslutande utifrån ett fysiologiskt perspektiv 
och läraren har tolkningsföreträde beträffande vägen mot måluppfyllelse. Kondition 
antas bäst kunna kontrolleras och förstås genom tester och pulslaborationer. Då alla 
elever förväntas nå målen på samma sätt blir BFL ett kontrollinstrument inom ramen 
för den lärarstyrda träningsdagboken. 

Hälsodagboken 
En tredje variant av träningsdagbok benämns ”hälsodagboken”. Inledningsvis var ele-
vernas frihet med avseende på handlingsmöjligheter närmast total, eftersom de fick 
välja att fokusera på vad som helst som hade med hälsa att göra inom ramen för upp-
giften. Här följer ett utdrag ur samtalet om hälsodagboken, som visar på hur styrmedlet 
BFL kan växla riktning i spänningsfältet mellan frihet och kontroll. En flicka hade 
nämligen valt ett mål som inte riktigt kunde accepteras av klasskamraterna och läraren 
i samband med kamratbedömning i en feedbackgrupp. Flickan hade satt upp målet att 
gå ned i vikt, trots att hon redan var väldigt smal. Detta uppfattades som olämpligt ur 
hälsosynpunkt och närmast provocerande av de övriga deltagarna i gruppen. 

När ni ifrågasatte henne, vad sa hon då? (K3)
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Jo, hon kunde nog själv se att ’jag är ju bland de smalaste och ändå vill jag gå 
ner’. Men, hon sa; om jag jämför med mig själv, så är det så att jag har gått upp. 
Och jämför jag med min mamma, så som vi ser ut i min släkt, kvinnorna, så har 
jag blivit stor. Men, hon kunde nog samtidigt se att i förhållande till många andra 
så var hon inte stor. Och vi tog faktiskt upp då, för då berättade en annan tjej om 
sig… Så vi räknade lite BMI och sa att man visserligen inte kan gå efter det, men 
det finns ju lite riktlinjer och sådär. Lite lagom och lite för mycket och lite för lite 
och sen måste man veta att allt är relativt och beroende på muskelmassa och sånt 
här. Så, jag sa att man inte får hålla på att tro att vågen och BMI; att det finns 
färdiga… (K1)

Det är det som är så farligt i dagens samhälle! (K3)  

Ja, men samtidigt kunde hon ju se att med såna mått, så var hon jätte-jätte smal. 
Men inte i hennes ögon, för hon var van att se kvinnorna i hennes släkt, som var 
ännu smalare. (K1)

Ingen anorexiavarning, eller? (K2)

Nja, jag vet inte… Det var lite sån känsla. Skulle hon gå ner de kilona hon prata-
de om, då är det det. Men, jag hoppas hon inte lyckas! Vi försökte få henne att se 
att hon skulle ha andra mål, för samtidigt pratade hon om att hon är mycket trött 
och så. Och då kopplade hon det till att hon vägde mycket. Och då försökte man 
få henne till att; jamen, hur äter du? Så att hon kom nog fram till efter ett tag att 
hennes hälsomål var nog inte att gå ned i vikt, utan det var ju att få mer ork ge-
nom att få mer frisk luft, äta bättre och så.  (K1)

Flickan, som under påverkan av läraren och klasskamraterna ändrade sitt mål med häl-
sodagboken från att gå ned i vikt till att istället äta nyttigare och få mer frisk luft, ge-
nomgick en normaliseringsprocess, då hon styrdes mot bättre tankar enligt feedback-
gruppens sätt att se på saken. Friheten i uppgiften var villkorad; den gällde bara så 
länge elevens målsättning överensstämde med den dominerande normen. En paradox 
uppenbaras då individen erbjuds att välja och ta eget ansvar, samtidigt som hon för-
väntas redovisa en hälsosyn som är allmänt accepterad. I detta fall var det säkert bra ur 
hälsosynpunkt. Men likväl byter styrmedlet BFL riktning från frihet till kontroll i sam-
band med kamratbedömningen, då läraren och några klasskamrater påverkar flickan att 
tänka och handla i enlighet med de normer som härskar i gruppen. Flickan måste defi-
niera om sitt mål och agera på ett sätt som framstår som korrekt och förnuftigt; ”att få 
mer frisk luft och att äta bättre”. Exemplet kan sammanfattas med att ”man ska själv 
vilja det rätta” (jämför Öhman, 2007:114). I exemplet om hälsodagboken blir BFL ett 
dialektiskt styrmedel i spänningsfältet mellan frihet och kontroll. 
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Didaktiska konsekvenser

Beroende på vilken riktning styrmedlet BFL tar i spänningsfältet mellan frihet och 
kontroll, kan tre olika varianter av didaktiska konsekvenser identifieras med hjälp av 
den didaktiska triangeln:

i) BFL som styrmedel i riktning mot frihet

Läraren agerar coach som introducerar eleverna i olika rörelsekulturer varefter de er-
bjuds att välja och ta eget ansvar på vägen mot måluppfyllelse. Därmed blir ämnesin-
nehållet individanpassat, vilket innebär att en mångfald av aktiviteter kan äga rum 
samtidigt i undervisningen. Elevernas erfarenheter från samhället utanför skolan in-
kluderas genom träningsdagboken, till förmån för en autentisk bedömning av den indi-
viduella elevens kunskaper och färdigheter. Eleverna engageras som resurser för var-
andra, men alla behöver inte göra samma sak.

ii) BFL som styrmedel i riktning mot kontroll

Läraren kan liknas vid en leverantör av ett standardiserat ämnesinnehåll, baserat på ett 
fysiologiskt tänkande. Eleven motsvarar en kund som övervakas genom mätningar, 
tester och skriftlig dokumentation. Kontroll utövas även genom de handlingsbegräns-
ningar som läraren anger i instruktionerna för uppgiften. Då alla elever förväntas nå 
målen på samma sätt skapas förutsättningar för konformativ bedömning, vilket innebär 
en likformning av bedömningen då elevernas förmågor relateras till kunskapskraven.

iii) BFL som dialektiskt styrmedel

Vid kamratbedömningen agerar läraren samtalsledare med fokus på gruppen snarare 
än på individen. Ämnesinnehållet är under förhandling då eleverna aktiveras som del-
tagare i en social praktik. Här sker en normaliseringsprocess, då den enskilda eleven 
endast är fri att välja mål och arbetssätt så länge dessa stämmer överens med de domi-
nerande normerna i gruppen såväl som lärarens tolkningsföreträde. ”Individerna måste 
kvalificera sig till frihet genom att handla i linje med en given ordning” (jämför Öh-
man, 2007:168). Det muntliga ordet får stort utrymme inom bedömningspraktiken, då 
fysiska aktiviteter följs upp av gruppreflektioner i så kallade feedbackgrupper.
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Diskussion 

Den didaktiska konsekvensanalysen visar vad BFL kan bli i ämnet idrott och hälsa, 
beroende på om det pedagogiska förhållningssättet motsvarar ett styrmedel som pekar 
i riktning mot frihet, kontroll eller pendlar mellan dessa motpoler. Det spelar stor roll
om de öppna målen eller de stipulerade kunskapskraven ligger till grund för konceptet. 
Detta kan relateras till den paradox som Sivesind (2013) har identifierat i den svenska 
läroplanen. Antingen kan BFL utgå från värdegrundens bildningsideal, som poängterar
individens rätt att utvecklas efter sina behov och förutsättningar, eller så kan de önsk-
värda resultaten av undervisningen vara vägledande för lärarens sätt att realisera BFL. 
Resultat i) och ii) ovan ger en indikation på hur olika det kan slå, i fråga om didaktiska 
konsekvenser.  

Vidare har det betydelse hur läraren förhåller sig till den krav-/kontrollstyrning (Wahl-
ström, 2011) som skolan är underordnad, i en såväl lokal som global konkurrenssitua-
tion. En ambition att leva upp till kravet på ansvar kan leda till standardiserade be-
dömningsformer till förmån för likvärdighet, som i detta fall bygger på mätbarhet, 
jämförbarhet och differentiering. Det skrivna ordet kan då få en hög status, även i ett 
ämne som idrott och hälsa. Skriftliga produkter uppfattas ofta som lättare att jämföra 
med formuleringarna i kunskapskraven än muntliga redovisningar och lärande i hand-
ling. Men, som Bergström och Boréus (2005) framhåller, kan en annan tolkning av 
begreppet likvärdighet innebära frihet, mångfald, rätt till vars och ens utveckling och 
till och med olikhet. En likvärdig bedömning behöver alltså inte, ens i bokstavlig be-
märkelse, betyda samma sak för alla idrottslärare. Det kan innebära att muntliga re-
flektioner i samband med fysiska aktiviteter får ett större utrymme i bedömningsprak-
tiken och att eleverna ses som varandras resurser i det kollektiva lärandet, som i vari-
ant iii) ovan. 

Så, vad kan man lära sig av detta resonemang? Min förhoppning är att idrottslärare på 
fältet ska inspireras till att reflektera över vilka motiv som ligger bakom deras egna 
sätt att arbeta med BFL i undervisningen och vilka didaktiska konsekvenser som följer 
därav. Den formativa och summativa bedömningen kan med fördel ses som en sam-
manlänkad process (Hay, 2006). Om det innebär att BFL blir en instrumentell metod 
för att säkerställa en rättvis betygsättning, så har förhållningssättet förvanskats till ett 
redskap i krav-/kontrollstyrningens tjänst. Elevernas lärande får inte reduceras till en 
anpassning till kunskapskraven. Det är undervisningen som ska anpassas efter elever-
nas behov och förutsättningar och deras utveckling snarare än resultat som ska fokuse-
ras i den framåtsyftande bedömningsprocessen. 
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Diskussionsfrågor 
Vill jag med hjälp av BFL i första hand anpassa eleverna efter kunskapskraven eller 
undervisningen efter elevernas behov och förutsättningar? Hur kan jag hitta en balans 
mellan dessa syften?

Hur ser förhållandet mellan skriftliga, muntliga och praktiska uppgifter ut i min un-
dervisning, som underlag för bedömning och framåtsyftande feedback till eleverna? 

Är bedömningspraktiken begränsad till idrottshallen och den skolnära miljön, eller 
utnyttjas elevernas idrottsutövande, livsstil och friluftsliv på andra arenor i samhället 
och i naturen till autentisk bedömning? 
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Vad är ”kroppslig förmåga”? Om behovet av ett yrkesspråk 
i idrott och hälsa 
Jenny Kroon

Introduktion och syfte  
På hösten 2011 trädde en förändring i skolans kunskapskrav i kraft vilket ökade kraven 
på lärare att utveckla ett gemensamt yrkesspråk. Denna förändring förde med sig 
många frågor från gymnasielärare till Skolverket att ta ställning till. Den enskilt vanli-
gaste frågan handlade om den första meningen i kunskapskravet som lyder: ”Eleven 
kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter 
som utvecklar den kroppsliga förmågan.” (Skolverket, 2011, s. 88). Lärare ställde flest 
frågor kring hur progressionsordet med säkerhet ska tolkas. Även frågor som rör ”goda 
rörelsekvaliteter”, ”en bredd av aktiviteter” och ”den kroppsliga förmågan” var vanligt 
förekommande (Skolverket, 2012).

Kapitlet syftar till att belysa och diskutera dessa nya formuleringar i relation till gym-
nasielärares yrkesspråk inom ämnet idrott och hälsa. I det följande kommer jag först 
att ge en bild av hur lärare tagit emot och förstått läroplanstexter och betygskriterier 
tidigare I detta avsnitt har jag inspirerats av boken Idrottsdidaktiska utmaningar
(2007) med Håkan Larsson och Jane Meckbach som redaktörer, och även av Bengt 
Selgheds avhandling Ännu icke godkänt (2004). Sedan följer ett avsnitt kring hur de 
nuvarande kunskapskraven skiljer sig från gymnasieskolans tidigare betygskriterier 
och inspirationen kommer i detta avsnitt från Karin Redelius text Betygsättning i idrott 
och hälsa (2007). Därefter följer en redovisning av resultat från den studie jag genom-
förde våren 2013, där avsikten var att studera hur gymnasielärare talar om den första 
meningen i kunskapskraven som citerades ovan. Kapitlet avslutas med några reflektio-
ner kring vad dessa resultat kan innebära för verksamheten.

Hur har lärare tidigare tagit emot ny läroplanstext? 
Det finns anledning att kort ge en översikt över hur lärare tidigare har tagit emot ut-
bildningsreformer. Frågor om övergången till det mål- och kunskapsrelaterade betyg-
systemet har behandlats utförligt i olika forskningssammanhang och här berörs endast 
några. Vi vet idag att lärare tidigare haft svårt att förstå nya läroplanstexter och därmed 
har de tolkat texterna på olika sätt. Flera forskare anser att en starkt bidragande orsak 
till detta är bristande stöd och utbildning kring kunskapsbedömning för lärare
(Annerstedt & Larsson, 2010; Lundvall & Meckbach, 2008; Selghed, 2004; Schenker, 
2011; Tholin, 2006). Liknande erfarenheter av tidigare läroplansreformer framkom 
även i de intervjuer med gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa som jag genomförde 
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2013. Låt mig presentera en gymnasielärares hela beskrivning, eftersom den fångar 
inte bara essensen av tidigare implementeringsprocesser, utan också översiktligt be-
skriver dess problematik:

Ja, det var ju en katastrof kan man säga […] Vägledningen var nog obefintlig 
från ledarnas sida, det var ju ett helt nytt tänk. Folk var så osäkra och vi skulle 
skriva lokala kursplaner och lokala betygskriterier nästan och det blev ju lite så 
att de som gapade högst, ja, det blev ju liksom deras kunskapssyn som gällde då. 
Ja, det spretade otroligt mycket det gjorde det […] Implementeringen var dålig 
det måste jag säga, den var jättedålig och dokumenten var inte lätta att tolka hel-
ler tycker jag och spelrummet var för stort, tolkningsutrymmet var för stort helt 
enkelt […] Det är inte lätt i dag heller, fast jag har jobbat jättemycket med den 
här så är det inte lätt att konkretisera, men vi har ju mycket bättre styrdokument 
idag än vad vi hade med Lpf 94, det vågar jag verkligen påstå.

Tidigare utbildningsreform beskrivs som komplicerad och i likhet med Bengt Selgheds
(2004) resultat framhåller läraren att det saknats tillräckliga förutsättningar för att ska-
pa en förståelse för de antaganden och principer som betygsystemet grundas på. Över-
gången från normrelaterade bedömningsprinciper till dagens mål- och kunskapsrelate-
rade betygssystem anses av flera forskare inte ha fått det genomslag som var planerat. 
Den forskning som hittills genomförts visar att lärares kunskapssyn och bedömnings-
praktik i stor utsträckning fortfarande bygger på kvantitativa synsätt (se exempelvis 
Annerstedt & Larsson, 2010; Klapp-Lekholm, 2010; Larsson, Fagrell, & Redelius, 
2005; 2009; Tholin, 2006). Likaså visar Riksrevisionens rapport Lika betyg, lika kun-
skap (2011) att Skolverket och Skolinspektionen under en rad år har konstaterat att 
kunskapsbedömning och betygsättning brister i likvärdighet. Därför vidtog dessa 
skolmyndigheter inför den senaste läroplansreformen 2011 flera åtgärder för att försö-
ka stödja och kompetensutveckla lärare i deras bedömningspraktik, och det intressanta 
är frågan om vilka genomslag dessa åtgärder fått.

Kunskapskraven och tidigare betygskriterier 

När man börjar studera kunskapskraven i läroplanen 2011, möts man av en beskrivan-
de text om vad eleven gör när hon/han visar sina kunskaper på olika nivåer. Dessa 
kunskapskrav visar således den kvalitet av kunskaper som eleven ska ha för varje be-
tygssteg E, C och A. Vilka är då skillnaderna jämfört med den tidigare gymnasiesko-
lans betygskriterier?

Kunskapskraven är skrivna på ett annorlunda sätt jämfört med tidigare betygskriterier. 
Exempelvis är det tänkt att det första ämnesmålet är formulerat så att det siktar mot 
den första delen av det centrala innehållet. Det första ämnesmålet siktar också in sig på 
den första delen av kunskapskravet. Däremot är det av betydelse att man inte uppfattar 
denna relation som en till en relation, som Peter Boman vid Skolverket uttrycker det. 
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Med detta menas att när läraren undervisar i ett specifikt centralt innehåll kan det vara 
så att eleven utvecklar kunskaper som svarar mot flera av ämnets specifika mål. Där-
med kan man inte tolka de olika delarna i läroplanstextens ämnesmål, centralt innehåll 
och kunskapskrav som ”stuprör” som inte kommunicerar på bredden. När gymnasielä-
rarna i min studie tillfrågades hur de uppfattar relationen mellan ämnesmål, centralt 
innehåll och kunskapskrav så uttrycker sig några av gymnasielärarna på följande vis:

Lärare 1: Ja, vid första anblicken tyckte jag nog att det var en ganska liten skill-
nad, man har omformulerat i stort sett samma mål.

Lärare 2: Jag kan tycka att innehållsmässigt har vi gjort eller vi gör ungefär 
samma saker som vi gjorde med Lpf 94.

Tidigare var betygskriterierna formulerade i punktform och förenklat kan det beskrivas 
som att läraren, så att säga, kunde bocka av betygskriterierna vart eftersom eleven vi-
sade sina kunskaper. Detta sätt att arbeta med kunskapsbedömning kan låta både en-
kelt och noggrant. Så varför har vi nu gått ifrån det? Skolverket anger två skäl, där det 
ena är skolans aktuella kunskapssyn och det andra lärares bedömningspraktik. Kun-
skapssynen har förändrats över tid och i tidigare läroplanstexter betonas kvantitativa 
dimensioner (mäta). I Gy 2011 har de kvalitativa dimensionerna förstärkts (bedöma) 
och kunskapssynen har kompletterats med en tydligare progressionstanke. I en rapport 
från Skolverket om hur Gy 2011 arbetats fram, vilken också redovisar motiven bakom 
konstruktionen av läroplanen, framkommer att kvaliteter i elevers kunskaper ska vara 
det centrala i lärares kunskapsbedömning. Vidare framhålls en tydligare progressions-
tanke jämfört med tidigare, och den tanken illustreras också med hjälp av en progres-
sionstabell som presenteras i boken Gymnasieskola 2011. Då gymnasielärarna fick 
frågan om hur de uppfattar kunskapskraven och de nya betygsstegen, nämns denna 
progressionstanke av flera lärare. I en intervju uttrycker sig en gymnasielärare på föl-
jande vis:

Lärare 8: Jag tycker att de nya betygsgraderna också är väldigt tydliga. För mig 
kännetecknar de en tydlig progression hela tiden, vilket jag också kunde sakna 
tidigare.

Progressionstanken i Gy 2011 framhålls både som tydligare och som något relativt nytt 
jämfört med tidigare läroplaner Lpo/Lpf (1994). En annan gymnasielärare understry-
ker att orden i progressionstabellen förstärker känslan av progression:

Lärare 10: Jo, visst, man kan använda ord, man kan använda siffror, men på nå-
got sätt tycker jag att det beskriver en stegring i kunskapen, det tycker jag att det 
gör, de orden[…]Det är att det ger en känsla av progression.
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Den tidigare kunskapssynen och kunskapsformer 

Kunskapssynen i den tidigare läroplanen innebar att lärare kunde tänka på betygsste-
gen Godkänt, Väl Godkänt och Mycket Väl Godkänt i termer av de fyra F:n, fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet, som syftar på fyra olika kunskapsformer. För att 
eleven tidigare skulle erhålla betyget Godkänt krävdes att hon/han visade sina fakta-
kunskaper. För betygssteget Väl Godkänt gällde att eleven visade förståelse- och fär-
dighetskunskaper och för det högsta betygssteget, Mycket Väl Godkänt, krävdes för-
trogenhetskunskaper. Detta sätt att se på kunskap och kunskapsbedömning har föränd-
rats i Gy 2011 (se Bedömningsstöd i ämnet idrott och hälsa, Gymnasieskolan). 

För att erhålla betyget E krävs att eleven visar i princip samtliga fyra kunskapsformer 
på en grundläggande nivå. Det innebär att lärare inte ska bedöma faktakunskaper för 
sig och färdighetskunskaper för sig, utan sträva efter att skapa uppgifter som ger ut-
rymme för varje elev att visa upp alla fyra aspekterna av kunskap. Tanken är att lärare 
således ska bedöma alla fyra kunskapsformer och titta på själva kvaliteten på exem-
pelvis ett utförande, en beskrivning eller en diskussion. Att fokusera på kvaliteten i 
elevens kunskaper är ett annat sätt att tänka kring kunskapsbedömning jämfört med 
tidigare. Kvaliteten i ett utförande inom ämnet idrott och hälsa kan ses i termer av med
viss säkerhet eller med säkerhet. En annan aspekt på kvaliteten i elevens utförande är 
att titta på elevens ökade grad av självständighet i arbetsuppgifter, det innebär att ele-
ven utför arbetet i samråd med handledare eller efter samråd.

Studerar man kunskapskraven för idrott och hälsa framkommer att eleven också ska 
visa sina kunskaper genom beskrivningar, värderingar, diskussioner och redogörelser i 
olika sammanhang. Bilden som framträder från gymnasielärarnas utsagor visar att det-
ta inte är något nytt. Gemensamt verkar det som att lärarna tidigare tänkte att för be-
tygssteget G skulle eleven beskriva eller exemplifiera något och för betygssteget VG
krävdes att eleven resonerade, samt för betygssteget MVG så skulle eleven genomföra 
en analys. Detta sätt att tänka verkar vara så etablerat att när gymnasielärarna beskriver 
de nya betygsstegen framkommer liknande resonemang. Följande två citat får spegla
den kunskapssyn som verkar vara gemensam i undersökningsgruppen:

Lärare 2: Det är i princip analysera på A nivå[…]och sen resonera på C nivå 
och exemplifiera på E. 

Lärare 5: Ja, jag tycker att betygsstegen är ganska lika, det är bara att de har 
ändrat orden, jag tycker det är samma typ. Jag känner att jag kan fortfarande 
tänka, ge exempel, reflektera, analysera, när jag rättar teoriprov eller en inläm-
ningsuppgift. 

I utsagorna framkommer en benägenhet att dela upp kunskap i olika sorters kunskap, 
istället för att se kunskap som en helhet (eller förmågor). I Gy 2011 framhålls att ele-
ven ska beskriva, resonera, analysera på alla tre betygssteg och att det är själva kvalite-
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ten på beskrivningen, resonemanget eller analysen som lärare ska fokusera. Gymnasie-
lärarna lyfter fram att eleven ska exemplifiera och resonera såväl som analysera, där-
emot framstår inte kvaliteten som det centrala. De progressionsord, värdeord, eller som 
de kallas i läroplanstexten, kunskapsuttryck, som finns beskrivna i progressionstabel-
len för Gy 2011, illustrerar skilda nivåer av en och samma kunskapskvalitet som ele-
vens arbete kan visa upp. Dessa ord är fetmarkerade i kunskapskraven och syftar såle-
des till att markera kvaliteten och progressionen mellan betygsstegen E, C och A. 

I den tidigare läroplanen fanns också en progressionstanke. Många olika ord och syno-
nymer användes för att markera en progression, till exempel att eleven skulle känna 
till, ha kunskap om eller ha kännedom om något. I den senaste läroplanstexten Gy 
2011 och i ämnens kunskapskrav framkommer en mer samlad begreppsanvändning 
kring denna progressionstanke och synonymer används sparsamt för att stödja en lik-
värdig och rättvis kunskapsbedömning och betygsättning. Frågan är hur gymnasielä-
rarna tolkar och talar om ett specifikt kunskapskrav med ett typiskt progressionsord 
och två ämnesspecifika termer? Den frågan belyses i följande avsnitt.

Progressionsordet med säkerhet 

När gymnasielärarna fick frågan om hur de uppfattar de nya kunskapsuttrycken i kun-
skapskraven nämns inte dessa uttryck med automatik och långt ifrån alla lärare förstod 
vad jag menade när jag nämnde ordet kunskapsuttryck. Frågan formulerades om och 
gymnasielärarna ombads istället berätta hur de uppfattade värdeorden eller progres-
sionsorden.

Intervjuare: En ny sak i de nya kunskapskraven är de nya kunskapsuttrycken, hur 
uppfattar du dessa uttryck?

Lärare 1: …[tänker]…

I: Vad tänker du på när jag säger kunskapsuttryck?

Lärare 1: Nu blir jag helt blek och undrar vart står det så någonstans. Vänta nu 
måste jag samla mig… kunskapsuttryck… alltså hur de visar för mig de olika 
kunskaperna.

I: Om jag säger värdeord, de nya värdeorden?

Lärare 1: Mm…

I: Värdeorden är de som är skrivna med fet stil?

Lärare 1: Ja, ja absolut de känner jag till, de som visar på graden av eller nivån 
på kunskaper.

I Gy 2011 får progressionstabellen och dess progressionsord stort utrymme. Det är 
emellertid oklart om gymnasielärarna själva ska definiera och därmed rekontextualise-
ra progressionsorden. Samtidigt saknades konkretiseringar och bedömningsstöd i 
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många ämnen, däribland idrott och hälsa, när intervjustudien genomfördes 2013. Det 
som nämns i Gy 2011 är att gymnasielärare i samtliga ämnen förväntas använda de 
progressionsord som illustreras i den föreskrivna tabellen. Skolverkets motiv är att 
försöka utveckla en samsyn kring både progressionsorden och progressionen mellan 
betygsstegen E, C och A. När en annan av gymnasielärarna ombads berätta hur värde-
orden eller progressionsorden uppfattas framkommer följande:

Lärare 2: Ja, det är ju de här värdeorden om man, med säkerhet eller i samråd… 
man ger exempel på… eller på C nivå är det ju att resonera och A nivå är det ju 
att analysera kring sin hälsa.

Intervjuare: Vilka är värdeorden?

Lärare 2: Att man ska ha goda rörelsekvaliteter till exempel tänker du på eller… 
som till exempel eller… ja det är svårt. Ja, vi vänta ju fortfarande på bedöm-
ningsstöd från Skolverket, i vad är goda rörelsekvaliteter.

Lärare 2 nämner progressionsordet med säkerhet, men uttrycker samtidigt en osäkerhet 
kring vilka ord som läroplanstexten anger och vilka ord som kunskapskraven förmed-
lar. Ett skäl som nämns är att de nya progressionsorden uppfattas som svåra att imple-
mentera:

Lärare 1: Det är svårt att ladda om, att använda rätt ord, det är kanske en reflex 
att man använder de gamla orden och det skapar bara förvirring. Jag tycker de 
har bytt ut mycket begrepp helt i onödan, bara för sakens skull.

När gymnasielärarna tillfrågades om de använder sig av dessa progressionsord fram-
kom att flera inte gör det:

Intervjuare: Använder du progressionsorden, med viss säkerhet, med säkerhet, i 
mötet med eleven?

Lärare 3: Nej... 

I: Använder du orden översiktligt, nyanserat, när eleven ska beskriva något?

Lärare 3: Nej, det gör jag inte.

I en annan intervju beskrivs att dessa ord upplevs som allt för komplicerade för att an-
vändas i mötet med eleven:

Lärare 5: Inte medan jag sitter och pratar öga mot öga, jag kanske visar att på 
det här kunskapskriteriet, så här ser jag på det, men jag använder mina egna ord 
för att förklara det. Annars blir det att jag tappar eleven för de kan inte koppla, 
de kan inte läsa den här texten så att de förstår varför eller varför inte de har 
uppnått det, då måste jag på något sätt översätta det. 

De motiveringar gymnasielärarna framför till varför man inte använder sig av progres-
sionsorden säger eventuellt mer om dessa uttryck än om gymnasielärare i ämnet idrott 
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och hälsa. Lärare 5 pekar också på att det krävs en slags översättning av orden för att 
eleverna ska förstå dem, men hur gymnasieläraren rekontextualiserar progressionsor-
den framkom inte. I analysen av utsagorna framskymtade också en annan bild. Några 
gymnasielärare beskriver att man använder sig av andra ord och synonymer i mötet 
med eleven. En gymnasielärare uttryckte det på följande sätt:

Lärare 4: Vi har ju skapat en egen bedömningsmall. Ja, vi försöker ju med lite 
enklare, lite formativt bedöma eleven under resans gång, men den bygger ju ock-
så på en progression med orden, ok, bra och utmärkt.

Lärare 4 nämner en bedömningsmall på den enskilda gymnasieskolan innehållande 
orden ok, bra och utmärkt. Frågan är om de bedömningsmallar och matriser som gym-
nasielärare tycks utveckla i nuläget påminner om den tidigare situationen med lärare
som lokalt författade kursplaner och betygskriterier för sitt undervisningsämne. Statens 
intention med Gy 2011 var att stärka professionen genom ett gemensamt yrkesspråk 
som utgår från progressionstabellen och de fastställda progressionsorden. De matriser
som gymnasielärarna i exemplet ovan utvecklat och använder ligger därmed inte i linje 
med intentionerna med skolreformen. Kunskapskraven ska inte omarbetas lokalt och 
inte heller brytas ner mening för mening. Däremot ska gymnasielärare kunna använda 
kunskapskraven som ett stöd i den formativa bedömningen som lärare 4 är inne på och 
då läsa och använda kunskapskravens löpande text, där stycke följer efter stycke, och 
använda dem som de helheter de är (Grettve, Israelsson, & Jönsson, 2014).

Att bedöma elevens kunskaper efter de kunskapskrav som ställs är en av lärarens vik-
tigaste men svåraste uppgifter. Sammanfattningsvis kan sägas att gymnasielärarnas tal 
om kunskapskraven och dess progressionsorden är varierad. Det saknas ett gemensamt 
och enhetligt yrkesspråk där progressionsorden ingår. Att gymnasielärare väljer att 
använda andra ord än de som illustreras i progressionstabellen i Gy 2011 beror troligen 
på flera faktorer som bristande vidareutbildning och varierande förutsättningar för lä-
rare att sätta sig in i läroplanstexten, progressionsorden och dess kunskapssyn som det 
är tänkt. Hur dessa progressionsord rekontextualiseras av gymnasielärare är en viktig 
fråga och därmed kan detta avsnitt användas som underlag för vidare reflektioner och 
diskussioner i arbetet med progressionsorden.

Termen goda rörelsekvaliteter 
En annan betydelsefull term i det undersökta kunskapskravet är goda rörelsekvaliteter.
När gymnasielärare tillfrågades om denna term, uttrycktes ofta svårigheter med att 
själva definiera vad som avses med goda rörelsekvaliteter. I nedanstående citat ger en 
gymnasielärare sin syn på vad goda rörelsekvaliteter kan innebära:

Lärare 2: Ja det är svårt. Vi väntar ju fortfarande på bedömningsstöd från Skol-
verket, kring vad är goda rörelsekvaliteter?[…] Man är också osäkrare på att 
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bedöma i det, eftersom har man sköt sitt jobb sista senaste femton åren, så ska 
man ju inte ha bedömt i det så mycket, efter Läroplanen 94.

Lärare 2 uttrycker en osäkerhet kring vad goda rörelsekvaliteter handlar om. Ett skäl 
till denna osäkerhet är att tidigare läroplan Lpo/Lpf 94 och dess betygskriterier inte 
fokuserade på kvaliteten i elevens rörelser. För att fördjupa samtalet och i möjligaste 
mån få tillgång till respondentens tänkande under intervjun kring termen goda rörelse-
kvaliteter användes en teknik som Douglas Harper (2002) kallar video-elicitering. Det 
innebar att videosekvenser på elever i olika rörelseaktiviteter presenterades under in-
tervjun och fick verka som fokus för våra samtal om progressionsordet med säkerhet,
termen goda rörelsekvaliteter och den kroppsliga förmågan.

Gymnasieläraren ombads att beskriva elevernas rörelsekvaliteter och trots svårigheter 
att uttala sig om eleverna på videosekvensen så försöker gymnasieläraren ändå sätta 
ord på hur elevens rörelsekombinationer genomförs: 

Lärare 2: Ja, då skulle jag använda, balans, rytm, fart, svikt, landning. De veder-
tagna begreppen för kroppskontroll och motorik… och försöka stödja mig på 
det… som jag en gång i tiden har lärt mig och utifrån forskningen… vad är en 
god rörelsekvalitet.

Lärare 2 beskriver vilka bedömningsaspekter man skulle kunna fokusera på och refere-
rar till tidigare utbildning och forskning inom ämnet. De bedömningsaspekter som 
gymnasieläraren väljer att titta på hänger ihop med lärares unika yrkesspråk och här 
används orden ”balans, rytm, fart, svikt, landning”. I nedanstående citat ger en annan 
gymnasielärare sin syn på ordet rörelsekvaliteter:

Intervjuare: Hur skulle du beskriva ordet rörelsekvaliteter?

Lärare 8: Ja, rörelsekvaliteter handlar om kvaliteten på de rörelser man utövar 
och då tänker jag mig att… det är definitivt koordination, att du kan styra, kraft, 
tajming, balans, avstånd, rumsorientering… och lite ändamålsenligt tycker jag.

Denna gymnasielärare använder orden ”kraft, tajming, balans, avstånd, rumsorienter-
ing”. Här uppmärksammas därmed ett antal bedömningsaspekter som visar att eleven 
når syftet med aktiviteten, däremot uttrycks inte med vilken grad av kvalitet rörelsen 
genomförs på. Gymnasieläraren 8 lyfter fram att det ”handlar om kvaliteten på de rö-
relser man utövar”, men formulerar samtidigt inte med vilken säkerhet och ändamåls-
enlighet det handlar om. Det som uttrycks är att rörelsekvaliteter handlar om att rörel-
sen bör vara ”lite” ändamålsenlig. Utsagan visar således att det inte är självklart för 
gymnasieläraren i vilken utsträckning rörelsen är ändamålsenlig eller anpassad till sitt 
sammanhang.

Hur gymnasielärare tolkar den första meningen i kunskapskravet och talar om goda 
rörelsekvaliteter kan naturligtvis variera, men utgångspunkten bör vara att samma ord 
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används i så stor utsträckning som möjligt. På så sätt kan ett enhetligt yrkesspråk ut-
vecklas och dessutom kan en samsyn av progressionen mellan betygsstegen skapas. 

För andra lärare är det inte självklart att tala om elevens rörelsekvaliteter eller att titta 
på hur eleven genomför en rörelse:

Lärare 9: Ja, jag hade den här diskussionen med en annan som bedömde någon 
form utav badmintonslag och för mig handlar inte det om hur själva slaget ser ut. 
Det är jättebra om man kan slå helt rätta slag, men för mig handlar det om att de 
ska förstå mer, och badminton, det kan jag spela idag, jag kan spela det om 20 
år, jag kan spela det när jag är 95 år. Alltså ett lite mer, det är ganska billigt och 
det är ganska lättillgängligt. Det är alltså ett lite större perspektiv hela tiden. Se-
dan vet jag att de här nya kunskapskraven kanske är lite mer specifika, inte vet 
jag, men jag försöker i alla fall, i alla fall på gymnasiet, att det är lite mer.

Gymnasielärare 9 framhåller att det viktiga är att se till hur eleven utvecklar olika per-
spektiv på exempelvis idrottsaktiviteter, inte hur eleven rör sig. Detta sätt att tänka 
kring kunskapsbedömning skiljer sig från de andra gymnasielärarnas resonemang 
kring goda rörelsekvaliteter. Däremot för det mina tankar vidare till nästa avsnitt som 
rör begreppet den kroppsliga förmågan. Men innan vi går vidare kan sägas att samtliga 
gymnasielärare hade svårigheter att formulera sig fritt kring termen goda rörelsekvali-
teter och med hjälp av video-eliciteringen fördjupades samtalet kring termen. Analy-
sen visar att gymnasielärarna uttrycker att det handlar om ett antal olika bedömnings-
aspekter, exempelvis balans, precision och kroppskontroll, men nämner inte vilken 
kvalitet det rör sig om. Således framträder en bild av olika svar kring vilka bedöm-
ningsaspekter de väljer att fokusera på i en och samma videosekvens. I följande avsnitt
belyses det sista begreppet i det undersökta kunskapskravet, den kroppsliga förmågan.

Den ämnesspecifika kroppsliga förmågan 
I ämnesplanernas mål och kunskapskrav anges vilka ämnesspecifika förmågor som 
eleverna ska få möjlighet att utveckla genom undervisningen i ämnet. En förmåga i 
idrott och hälsa benämns ”kroppslig förmåga”. När gymnasielärarna under intervju-
samtalen talade fritt om de ämnesspecifika förmågorna nämns att det är svårt att tolka 
förmågorna i läroplanstexten. En gymnasielärare uttrycker sig på följande sätt:

Lärare 4: En av de svåra bitarna med Gy11, det är ju det här med begreppet 
kroppslig förmåga och det är inte färdigt definierat än.

Att de föreskrivna förmågorna ska verka som utgångspunkt för gymnasielärares un-
dervisningsplanering och kunskapsbedömning blir således problematiskt när det är 
oklart vad som menas med den kroppsliga förmågan. Lärare 4 fortsätter lite senare sin 
beskrivning på följande sätt: 
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Lärare 4: Det är ju inte så att jag bedömer elever i redskapsjumpa eller i boll-
spel utan jag bedömer den kroppsliga förmågan. […] Ja, det är ju pudelns kärna 
i gymnasiet idag, den kroppsliga förmågan.

Lärare 4 tolkar således begreppet kroppslig förmåga som något centralt att bedöma, 
men varken målet eller kunskapskravet stipulerar att det är den kroppsliga förmågan 
som ska bedömas.  Ämnesmålet lyder ”Förmågan att planera och genomföra fysiska 
aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppsligförmåga och hälsa”(Skolverket 
2011), således är det snarare förmågan att planera och genomföra fysiska aktiviteter 
som ska bedömas, inte den kroppsliga förmågan. Formuleringen i kunskapskravet har 
samma innebörd. 

En annan aspekt av begreppet kroppslig förmåga handlar om att flera gymnasielärare 
verkar reflektera över elevers deltagande och närvaro på ett annat sätt än tidigare. När
gymnasielärarna under intervjusamtalen talade om tidigare betygskriterier framkom att 
eleverna mer eller mindre kunde erhålla ett godkänt betyg inom kursen genom språklig 
framställning och teorianvändning.

Lärare 5: Förut var det ju, upplevde jag i alla fall, att eleverna kunde komma hit 
och skriva teoriarbeten och sitta på teoretiska lektioner och klara kursen. […]
Nu kommer jag inte ihåg om det är centralt innehåll eller om det står i kunskaps-
kraven, men just det här att utvecklas inom olika aktivitetsformer, plus att du ska 
kunna planera egen träning, så det behövs fysisk aktivitet. Det är inte bara att re-
flektera över sin egen träning på fritiden, utan nu kan vi koppla det lite mer på 
lektionstid istället och det känns ganska skönt.

En annan gymnasielärare säger:

Lärare 7: En del jag tycker är bra med Gy 11 är att det krävs att man är närva-
rande. Har man inte varit det och varit med vid en bredd av aktiviteter så är det 
svårt att stå högt på betygsskalan, och har du inte varit med vid en bredd av akti-
viteter så kan du inte visa på en variation av kunskap.

Gymnasielärarna lyfter fram att närvaro är en viktig faktor dels för att eleven ska kun-
na utveckla de förmågor som läroplanstexten anger och dels för att redovisa sitt kun-
nande och få en så rättvis kunskapsbedömning som möjligt. Sammanfattningsvis kan 
nämnas att en övervägande del av gymnasielärarna gav ett osäkert intryck kring vad 
den ämnesspecifika förmågan, den kroppsliga förmågan, handlar om. Troligtvis skulle 
de idag hänvisa till det bedömningsstöd för ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan 
som nu har publicerats. I ett avslutande avsnitt diskuteras vad dessa resultat kan inne-
bära för den pedagogiska och didaktiska verksamheten.
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Vad kan dessa resultat innebära? 

I kapitlet har avsikten varit att lyfta frågor som har uppfattas som relevanta för verk-
samma gymnasielärare rörande ett gemensamt yrkesspråk. Att rekontextualisera kun-
skapskraven och använda dessa i sin bedömningspraktik är en av lärares viktigaste 
arbetsuppgifter. Kapitlet har belyst förändringarna i skolans kunskapskrav jämfört med 
tidigare betygskriterier. Dessa förändringar har inneburit ökade krav på gymnasielärare 
att utveckla ett yrkesspråk som är enhetligt, där progressionsorden, termen goda rörel-
sekvaliteter och den ämnesspecifika förmågan ”kroppslig förmåga” ingår. 

Lärare har ett myndighetsuppdrag att genomföra likvärdiga och rättssäkra kunskaps-
bedömningar och idag vet vi att som en följd av den tidigare svårtolkade situation som 
läroplansreformen 1994 innebar så växte olika bedömningspraktiker fram hos lärare. 
Därför har flera åtgärder vidtagits inför den senaste läroplansreformen 2011, för att 
förbättra validiteten i lärares bedömningspraktik. Utveckling av ett yrkesspråk är en 
sådan åtgärd. I intervjustudien framträder delvis en annan bild. Flera av gymnasielä-
rarna i studien beskriver läroplanstexten som otydlig och få förstår sig på kunskaps-
kravens formuleringar och progressionsord. För att hantera situationen skapas olika
strategier vilket leder till att lärares språk bygger på personliga bedömningspreferen-
ser, andra progressionsord, synonymer eller inga ord alls. Denna osäkerhet för med sig 
frågor kring konsekvenserna för de elever som under några år undervisats, bedömts
och betygsatts under dessa förutsättningar. Jag vill också lyfta fram att lärare har ett 
viktigt men svårt arbete med kunskapsbedömning, som kräver specialiserad kunskap 
hos den enskilde läraren om lärande, kunskapsbedömning och aktuell kunskapssyn.  

Hur progressionsorden, termen goda rörelsekvaliteter och den kroppsliga förmågan 
rekontextualiseras av gymnasielärarna är en viktig fråga i arbetet med att stärka pro-
fessionen och det finns därför anledning för lärarstudenter, verksamma lärare och ut-
bildare att belysa och fördjupa denna diskussion vidare.
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Betygsättning – ett (o)möjligt uppdrag? 
Izabela Seger

Inledning 
Ambitionen med detta kapitel är att inspirera och stödja idrottslärare i deras arbete 
med bedömning och betygsättning samt att bidra till utvecklingen av idrottslärarpro-
fessionen. Genom att du läser detta kapitel och kan resonera kring frågorna som ställs i 
avslutningen till kapitlet hoppas jag kunna skapa en bredare förståelse för betygsätt-
ningsprocessen, det vill säga hur lärare gör när de sätter betyg i ämnet idrott och hälsa, 
samt hur man kan närma sig en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning.

Efter 20 års arbete som idrottslärare fick jag möjlighet att fördjupa mig i ämnet idrott 
och hälsa utifrån ett forskningsperspektiv. Att sätta på sig forskarglasögon innebar fle-
ra utmaningar och samtidigt möjliggjordes en fördjupning i den del av lärarkompeten-
sen som har fångat mitt största intresse under alla år: betygsättningsprocessen. Jag 
brukar citera Winston Churchill, ”Att skriva en bok var ett äventyr. Till att börja med 
var det en leksak och ett nöje, sedan blev det en älskarinna, så en härskare och till sist
en tyrann. Första perioden av forskarutbildningen var verkligen ett nöje. Men de se-
naste två åren har arbetet med att skriva varit både en härskare och en tyrann. Inte för-
rän efter slutseminariet hittade jag ”älskarfasen”, då jag med en viss njutning kunde
arbeta vidare med uppsatsen inför disputationen. Som före detta sprinter i friidrott vill 
jag att allt ska vara klart fort, utan att man behöver springa om loppet. Men tiden med 
uppsatsen har gjort att jag har börjat uppskatta långdistanslopp, och tålamod har varit 
min nya utmaning. Mitt lopp har inneburit en del omvägar och kan jämföras med ett 
maratonlopp. Det har även inneburit en öppenhet för nya perspektiv och infallsvinklar, 
samtidigt som det har varit en fantastisk bildningsresa, och målet, att bidra till ökad 
kunskap inom betygsättning, har uppnåtts och detta vill jag nu dela med mig till dig.

Det nuvarande betygssystemet (Lgr 11) beskrivs som mål- och kunskapsrelaterat och 
bygger på förmågor och kunskaper som ska bedömas kvalitativt med hjälp av en be-
tygsskala i flera steg. Betygsättning i ämnet idrott och hälsa kan betraktas som särskilt 
problematisk, eftersom både praktiska och teoretiska kunskaper ska betygsättas.  

Efter nästan tre år med studier kring bedömning och betygsättning i idrott och hälsa 
hoppades jag att i år (juni 2015), när jag satte slutbetyg på min skola, skulle arbetet 
vara lättare och att dilemman kring vissa betyg skulle ta mindre tid att hantera. Tyvärr 
tog det i verkligheten betydligt längre tid. Jag har i större utsträckning blivit medveten 
om att jag måste göra ”rätt” för att uppnå en mer rättvis och likvärdig betygsättning 
och det har medfört att jag har ställts inför fler utmaningar än tidigare. Jag är medveten 
om att flera av oss har hamnat i bedömningssituationer där det visar sig vara mer eller 
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mindre omöjligt att ”göra rätt”. För vad händer med eleven vars förmågor i relation till 
många av kunskapskraven motsvarar A-nivå, men exempelvis i dans och rörelse till 
musik inte når upp till denna nivå? Min uppsats visar att lärare resonerar olika i sin 
bedömningspraktik vid sådana situationer. En del framhåller att betyget ska spegla en 
helhetsbedömning av elevens förmågor, medan andra anser att alla enskilda delar av 
kunskapskraven ska värderas lika, och för att erhålla betyg A måste alla delar av kun-
skapskraven vara uppnådda. Självklart skapar detta förvirring bland lärare. 

Likvärdighet inom ämnet idrott och hälsa innebär att bedömning av en viss förmåga av 
samma kvalitet ska leda till samma betyg, oavsett var i landet eller vilken lärare som 
betygsätter. Lärare ska alltså bedöma elevers förmåga alltifrån att resonera, argumente-
ra och formulera sig, till att röra sig på samma sätt. Som hjälp finns ett bedömnings-
stöd som omfattar endast tre av de fem nivåer som betygsskalan består av. Det är lätt 
att förstå att bedömning och betygsättning kommer att skilja sig åt mellan olika lärare! 
Rättvisan i betygsättningen innebär bl.a. att eleven har rätt att i förväg få veta på vilka 
grunder hen betygsätts. Det har visat sig vara svårt för lärare att i förväg konkretisera 
hur bedömningen ska gå till avseende olika förmågor. Fokus i detta kapitel är riktat 
mot hur lärare i ämnet idrott och hälsa resonerar om bedömning av kunskaper och be-
tygsättning, vilka val och överväganden samt vilka dilemman pedagogerna ställs inför 
i denna process. Kapitlet avslutas med diskussionsfrågor som ska vara behjälpliga vid 
fortsatta samtal mellan idrottslärare.

Vad säger forskningen om bedömning och betygsättning? 
Enligt skollagen ska utbildning vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
Det här avsnittet handlar om forskning som belyser de utmaningar lärare ställs inför i 
samband med bedömning och betygsättning. Bedömning är starkt kopplad till under-
visning och syftar till att kontinuerligt kartlägga och värdera elevers kunskaper, att 
möjliggöra såväl återkoppling till elever för fortsatt lärande som utvärdering av under-
visningen. Vid betygsättning ska bedömning ske i förhållande till kunskapskraven och 
svensk betygsforskning, framför allt utifrån Lpo 94, har visat att lärare inte fullt ut ut-
går från kursplanernas formuleringar i sina bedömningar. Den konkreta betygsättning-
en tycks generellt i mindre utsträckning ha studerats. 

Det har framkommit att lärarna har haft problem med att verbalisera vad som är vikti-
ga kunskaper i ämnet idrott och hälsa, att de har svårigheter att konkretisera kriterierna 
och att de istället hänvisar till egna lokala dokument, som inte alltid återspeglar be-
tygskriterierna i styrdokumentet. Vanliga krav för ett godkänt betyg har varit att 
”komma i tid och vara ombytt” eller att enbart vara närvarande under lektionerna. De 
högre betygen som VG och MVG har också omfattat personliga egenskaper som att 
”ha en positiv inställning” (se Tholin 2006, Annerstedt och Larsson 2010).  Redelius
och Hay (2009, 2012) lyfter i sina undersökningar fram att läroplanen kan vara svår-
tolkad. De har analyserat elevernas föreställningar om betyg och uppfattningar om kri-
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terier för att nå höga betyg i ämnet idrott och hälsa. Studierna pekar på stora skillnader 
mellan kursplanens formuleringar och elevernas uppfattningar om de aspekter som 
krävs för ett högt betyg. Eleverna tror att deras aktivitetsnivå och attityder på lektio-
nerna bedöms, istället för deras kunskaper. De menar att man erhåller bra betyg bara 
för att man bjuder till under lektionerna. 

Quennerstedt, Öhman och Eriksson (2008) presenterar liknande resultat i en artikel 
som bygger på den nationella utvärderingen 2003. De framhåller att det finns en stark 
koppling mellan att ha en positiv attityd till idrott och hälsa och höga betyg i ämnet. I 
studien uppmärksammas bland annat att eleverna kan nå högt betyg utan att ha kompe-
tens inom friluftsliv, simning eller dans, trots att alla tre momenten ingick i kunskaps-
målen i Lpo 94. Vidare konstateras att den tydliga fokusen på den fysiska aktiviteten 
inom ämnet är anledningen till att diskussioner och reflektioner om hälsa, kropp eller 
livsstilsfrågor sällan förekommer. Dessutom anser både lärare och elever att rörelse-
glädje är den viktigaste delen av ämnesinnehållet, därefter följer att lära sig samarbeta 
och prova på olika sportaktiviteter. Däremot, för de högre betygen, premieras den fy-
siska prestationsförmågan och det är inte ovanligt att de som utövar idrott på fritiden 
når högre betyg än de som inte gör det. Den ”interpersonella förmågan”, som ansvar, 
respekt, empati, uppförande tycks också utgöra grunder för betygsättning (se vidare
Redelius, Fagrell och Larsson 2009, Ekberg 2009).

I studier av idrottsämnet på gymnasiet har det visat sig att de teoretiska delarna i un-
dervisningen inte har lika stor betydelse som praktiska moment vid betygsättningen. 
Samtidigt är det flera lärare som låter social kompetens påverka betygsättningen och 
lyfter upp idrottsämnet som ett komplement till elevernas fostran. Även på gymnasiet 
har prestationer en fortsatt stor betydelse, men samtidigt öppnas möjligheter för elever 
som har sämre ”idrottsfärdigheter” att nå högre betyg genom att istället visa stort in-
tresse (Londos 2010). Flera studier har även visat att lärarna verkar förlita sig på sin 
magkänsla (”gut feeling”), utan att tydligt kunna beskriva vad som egentligen bedöms. 
Detta är ett bekymmer eftersom det då blir svårt att hävda att betygen som sätts är lik-
värdiga (se exempelvis Svennberg, Meckbach och Redelius 2014).

De nationella granskningar som genomfördes under 2000-talet visar på en hel del bris-
ter i kompetens hos lärare och rektorer som får till följd att elever inte garanteras en 
likvärdig och rättvis betygsättning (Skolverket 2003, 2004, 2006, 2009, 2011, 2012). 
En vanlig slutsats från forskarhåll är att det svenska utbildningssystemet borde erbjuda 
tydligare kursplaner vad gäller bedömning och en fortlöpande fortbildning med fokus 
på konstruktion av uppgifter, kriterier, insamling och användning av data samt kopp-
lingen mellan läroplan, pedagogik och bedömning

Förvånansvärt lite forskning har gjorts avseende bedömningsprocesser inom idrott och 
hälsa (Physical Education, PE), även internationellt. En möjlig förklaring till detta kan 
vara att betyg i PE inte har samma viktiga roll för fortsatta studier i alla länder som i 
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Sverige. Från 1960-talet och ett tjugotal år framåt präglades bedömningen i PE i länder 
som USA och England av objektiva tester av motorisk förmåga, och senare fokusera-
des forskningen mot i vilken utsträckning PE-lärare använde sig av bedömning och 
vilka former som användes (Imwold m.fl., 1982). Bedömning uppfattades enbart som 
underlag för betygsättning, inte som vägledning för fortsatt undervisning. Avsaknaden 
av en utvecklad bedömning beskrevs bero på brist på tid, en allmän skepsis till be-
dömning i PE samt en brist på kunskap hos lärarna om bedömandets teori och praktik 
(Veal 1988). Under 1990-talet blev formativ bedömning bland PE-lärare av intresse 
(Kirk & MacPhail 2002, Desrosier m.fl., 1997). Man kan konstatera att forskningsin-
tresset inom PE huvudsakligen har inriktats mot lärares uppfattningar och praktik av-
seende betygsättning

Hay och Macdonald (2008) studerade hur elever och lärare uppfattade skrivningar i 
läro- och kursplaner för PE i Australien. Undersökningen visade att lärare använde sin 
magkänsla och tidigare erfarenheter som utgångspunkt vid bedömning och betygsätt-
ning framför kursplanerna. Olrich (2002) menar att en effektiv bedömning i PE kan 
uppnås om bedömningen sprids ut över tid, om lärare gör gemensamma bedömningar 
och om informationsteknik (IKT) i större utsträckning används för att dokumentera 
elevernas individuella framsteg. Hay och Penney (2009) utgår från påståenden om id-
rottsämnets betydelse för folkhälsan och påpekar dels att ämnet endast kan ge begrän-
sade effekter i det avseendet och dels att en sådan fokus skulle kräva förändringar i 
såväl kursplaner som i bedömning. De är kritiska mot ett bedömningssystem som är 
inriktat mot att utvärdera individuella förmågor och att eleverna bibringas uppfattning-
en att prestationen är viktigast för ett bra betyg. De förespråkar istället en bredare be-
dömning som inkluderar många fler aspekter av mänsklig rörelse. De hävdar vidare att 
en kvalitativ bedömning endast kan åstadkommas i relation till en kvalitativ kursplan 
respektive pedagogik. Författarna är införstådda med problematiken att betygen är sor-
terande och graderande, men hävdar att inriktningen ändå bör vara att bedömningen 
ska främja lärande. Eleverna bör skolas in i en förståelse för vilka bestämmelser och 
underlag som ligger bakom bedömning och betygsättning inom ämnet.

Hay och Penney (2013) riktar även uppmärksamhet mot användningen av IKT i idrott 
och hälsa, som stöd för effektivitet i bedömning, kursplaner och pedagogik. IKT möj-
liggör en bättre insamling och lagring av information om elevers prestationer och 
medger tillgång till bedömningar, kursplaner och pedagogikrelaterad information. De 
redovisade undersökningarna har sammanfattningsvis visat att styrdokumenten inte 
varit tillräckligt tydliga för att utgöra underlag för betygsättning. Lärarna har tenderat 
att betygsätta andra aspekter än vad som beskrivs i kursplanerna. Det, i sin tur, har 
medfört att betygen sällan varit likvärdiga.
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Faktaruta om studien 

Betygsättningsprocess i ämnet idrott och hälsa. En studie om betygsättningsdi-
lemman på högstadiet.                                                                    

Syftet var att undersöka hur betygsättningsprocessen inom ämnet idrott och 
hälsa kommer till uttryck i lärarnas konkreta arbete med betygsättning. Följande 
frågeställningar ligger till grund för studien: 

Vilka möjligheter och svårigheter redogör lärarna för i sitt arbete med be-
dömning och betygsättning? 
Hur motiverar lärare sina bedömningar? 
Vilka dilemman beskriver lärarna i samband med den konkreta betygsätt-
ningen? 

Resultaten i studien har diskuterats i relation till likvärdighetsbegreppet och vad 
som sker på skilda nivåer i skolsystemet. 

Teoretiskt ramverk: För analys och tolkning av texter har Lindes läroplansteori 
valts, med uppdelningen i en formuleringsarena, en transformeringsarena och 
en realiseringsarena. Formuleringsarenan utgår från en övergripande samhälls-
nivå och grupper som styr skolan. Den omfattar föreskrifter och styrdokument 
som är grunden för undervisning i skolan, d.v.s. läroplaner och kursbeskrivning-
ar. Transformeringsarenan inkluderar lokala tolkningar av den formulerade lä-
roplanen för att varje elev så effektivt som möjligt ska kunna nå målen med un-
dervisningen. De som medverkar i transformeringsarenan är elever, lärare, skol-
ledare, intressegrupper från det civila samhället och staten genom att ansvara 
för fortbildning, inspektion och utvärderingar. Realiseringsarenan omfattar 
verkställandet av stoff som lärare har valt ut på transformeringsarenan för att 
optimera undervisningen, men även det som eleverna har förstått och lärt sig i 
verksamheten. Det är här jag placerar den konkreta betygsättningen. Den en-
skilde läraren gör här sina egna tolkningar av styrdokument och lokala planer 
som resulterar i bedömning och betygsättning av varje enskild elev. För att be-
skriva komplexiteten i betygsättningsprocessen har uppsatsen utgått från ett 
hermeneutiskt perspektiv. Begreppet ”den hermeneutiska spiralen” är nyckeln 
till förståelse av betygsättningsprocessen, genom att den successivt tränger 
djupare in i betygsättningsförloppet. 
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Figur 1. Ett analytiskt verktyg som innehåller den hermeneutiska spiralen som samordnats 
med Lindes arenor, egen bearbetning. 

Metod: Intervjuer och videoinspelade samtal har genomförts vid tre tillfällen. 
Urvalet av undersökningspersoner i studien har skett utifrån strategiska över-
väganden och tre kvinnliga och tre manliga lärare, med en bred och djup kun-
skap om bedömning och betygsättning har medverkat.

Vad kom jag fram till? 

En av utmaningarna för lärare är att sätta betyg. Betygen fyller flera viktiga funktioner. 
För det första ska de mäta elevernas kunskaper, för det andra fungera som urvalsin-
strument för fortsatta studier, och dessutom förväntas de förstärka styrningen mot de 
nationella kunskapsmålen. För att möjliggöra detta krävs att betygsättningen är likvär-
dig och mäter adekvata kunskaper utifrån kursplanerna. Som framgår ovan riktas mitt 
intresse mot lärarnas resonemang kring den konkreta betygsättningsprocessen. För att 
kunna beskriva den avslutande bedömningen, det vill säga själva betygsättningen, har 
lärarna som deltagit i studien samtalat med mig om sin betygsättningspraktik. Jag har 
dessutom följt dem i samband med betygsättningen, det vill säga vid den tidpunkt de 
satte betyg.

Vilka möjligheter och svårigheter upplever lärarna i samband med Lgr 11? 

De nya anvisningarna avseende bedömning och de nya betygsgraderna som införts har 
uppenbarligen påverkat lärarnas tänkande och agerande. Den formulerade läroplanen 
har fört med sig både möjligheter och svårigheter i lärarnas arbete med betygsättning-
en. Till möjligheterna hör en ökad tydlighet i Centralt innehåll och Kunskapskrav, som 
är mer strukturerade och kopplade till varandra samt underlättar planering av under-
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visning och bedömning. Dessutom har betygsättningen blivit tydligare för eleverna 
och har ökat deras förståelse för det erhållna betyget. Som starka sidor av Lgr 11 
nämns även det utökade antalet betygssteg, att kursplanerna är mera konkreta och att 
man som lärare måste erbjuda ett bredare utbud av aktiviteter för att täcka kraven på 
att behärska de olika förmågorna, vilket leder till att elevernas allsidighet ställs i fokus. 
Kunskapskraven som användes som en hjälp i den formativa bedömningen under på-
gående termin, samt vid den avslutande summativa bedömningen bidrar till att betyg-
sättningsprocessen blir mer underbyggd. Lärarna känner att de får stöd i att utföra pro-
fessionella bedömningar, där ”magkänslan” får ett mindre utrymme.

Det som lärare beskriver som magkänsla har bland lärarna i min studie mer eller mind-
re försvunnit i samband med att de olika förmågorna ska bedömas kvalitativt. Lärarna 
hänvisar till sin professionalitet när de avvisar magkänslan, men någon menar att mag-
känsla ändå spelar en viss roll som en del av erfarenheten vid betygsättningen. Flera av 
lärarna dokumenterar fortlöpande, i stort sett dagligen, elevernas framsteg inom de 
olika förmågorna, och även om detta arbete tar mycket tid, är lärarna positiva eftersom 
det då blir lättare att försvara de satta betygen inför elever och föräldrar. En av lärarna 
kallar detta ”att ha ryggen fri”. Vidare kommunicerar lärarna i studien ämnets syfte, 
innehåll, kunskapskrav och bedömningstillfällena i så kallade pedagogiska planeringar 
till eleverna. Den mera detaljerade bedömningen görs för att visa eleverna vilka områ-
den de behöver arbeta mer med för att utvecklas. Samtidigt har eleverna flera tillfällen 
att visa sina kunskaper och på så sätt höja sina betyg.  

Svårigheterna i samband med nyordningen handlar i stor utsträckning om de nya be-
tygsstegen och de värdeord som används vid bedömningen. Lärarna är samstämmiga i 
sin osäkerhet över vad exempelvis, ”till viss del”, ”relativt väl” och ”väl” egentligen 
står för. Flera menar också att det högsta betyget blir svårare att uppnå med den nya 
betygsskalan jämfört med den gamla, vilket bekymrar dem. Att eleven måste uppnå 
alla förmågor för en viss betygsnivå och att inget moment får ha lägre kvalitet, kan 
påverka eleven negativt och sänka motivationen till att utvecklas vidare inom ämnet. 
Lärarna i studien har även förändrat sitt innehåll i enlighet med kursplanens anvisning-
ar. Här framkommer att man känner sig mer styrd i sin planering och att friheten att 
använda eget innehåll som kan bedömas har begränsats. Till begränsningarna hör även 
det faktum att vissa förmågor examineras enbart praktiskt. Andra förmågor, som hälsa, 
bedöms i huvudsak via teoretiska uppgifter, vilket ställer krav på att läraren kan bedö-
ma och betygsätta texter i större utsträckning än tidigare. 

Lärarna påpekar att de har avdelat mycket tid till att fördjupa sig i och tolka både kurs-
planer och kunskapskrav. Vidare menar flera lärare att den strikta bedömningen med 
hjälp av matriser minskar möjligheterna till en subjektiv bedömning. Men de menar 
samtidigt att detta, litet rigida, förfarande kan förta elevernas rörelseglädje och sponta-
nitet. Det tycks vara en stor utmaning för läraren att hitta balansen i undervisningen, så 
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att eleverna upplever ett intresse och en glädje, samtidigt som de får en rättvis och väl 
underbyggd bedömning och betygsättning. Lärarna i studien poängterar svårigheten att 
göra en samlad allsidig bedömning som leder till en rättssäker betygsättning. De kän-
ner sig således delvis osäkra i sin bedömning och problematiken handlar bland annat 
om proportionerna mellan de olika förmågorna. Lärarna är osäkra inför förmågornas 
olika värde i det samlade betyget. De resonerar om varför vissa förmågor anses vikti-
gare än andra.

Hur resonerar lärarna vid betygsättningen? 

Alla lärarna anser att rörelseförmåga är kärnan i ämnet och den tilldelas även mest tid i 
undervisningen, då den återkommer varje vecka. Härigenom uppfattas den förmågan 
också som viktigast vid betygsättningen – bland annat eftersom lärarna har mest un-
derlag för betygsättning här. Ett problem som framkommit under samtalen är att några 
lärare delar upp rörelse i två delar, rörelse och rörelse till musik, medan andra väljer att 
slå samman dessa till en förmåga. Detta kan innebära olika konsekvenser för det slutli-
ga betyget, vilket i sin tur påverkar likvärdigheten. Här behövs sannolikt tydligare an-
visningar från central nivå för att inte tolkningarna från lärarnas sida ska skilja sig allt-
för mycket åt. 

Förmågan att planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktivi-
teter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil har fått betydligt större genom-
slag i lärarnas tolkningar av styrdokumentet och anses vara en viktig del i betygsätt-
ningen. Den tidsmässiga fördelningen och omfattningen av uppgifter är mycket varie-
rande. Vissa lärare arbetar med förmågan kontinuerligt i undervisningen och andra 
utför endast punktinsatser. När det gäller betygsättning så tycks skriftliga uppgifter 
vara den dominerande formen av underlag för denna förmåga.

Friluftslivsaktiviteter och utevistelse ses som en utmaning från lärarnas sida. Lärarna 
är medvetna om att momentet bör få större utrymme i undervisningen och att förmå-
gan är viktig för det slutliga betyget. Orientering är den delförmåga som är enklast att 
arbeta med och där försöker lärarna finna nya bedömningsredskap som inte enbart ba-
seras på tidtagning och antal hittade kontroller i ett tävlingssammanhang. Uppenbarli-
gen har man, inom friluftsliv med utevistelse, ett stort behov av att hitta lämpliga ar-
betssätt och redskap för bedömning och betygsättning, där tid och tillgång till lämpliga 
områden beskrivs som mycket begränsande. 

Lärarna är medvetna om att alla kunskapskrav måste infogas i betygsättningen, men 
förmågan att förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer betraktas 
som ett mindre viktigt område av de flesta av lärarna i studien. Flera orsaker ligger 
bakom detta. För det första är inte alla lärare säkra på vilket stoff som kan ingå i un-
dervisningen kring skadehantering och nödsituationer vid vattnet. För det andra tycks 
förmågan vara svår att bedöma och betygsätta för sig, och därför ingår den ofta i be-
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dömningar av andra förmågor. För det tredje verkar HLR vara den dominerande eller 
ibland enda grunden för betygsättning av nödsituationer vid vatten.

Vid sina resonemang om förmågor använder lärarna bedömningsmatriser som stöd. 
Dessa ger utryck för deras tolkning av kunskapskraven och kan i vissa fall vara mer 
allmänna, men i några fall mycket detaljerade. Generellt skapar matriserna gynnsam-
mare förutsättningar för betygsättningsprocessen och ger även elever och föräldrar en 
möjlighet att följa kunskapsutvecklingen. Det är påfallande hur mycket tid och arbete 
som lärarna i studien har lagt ned på att utveckla matriser där anteckningar om elever-
nas kunskapsutveckling förs in. Lärarnas förklaringar till denna omfattande dokumen-
tation ligger i att eleverna vill veta vad som krävs för att uppnå vissa betyg och lärarna 
uppger också att med den ökade datoranvändningen i skolan har kraven höjts på att 
fortlöpande redovisa elevernas framsteg. Under studiens gång har nästan alla delta-
gande lärare arbetat fram matriser som är grunden för bedömningar och slutligen för 
betygsättning. Dock säger en av lärarna: ”Det finns en risk att dokumentationsproces-
sen tar över och att allt underordnas dessa principer”.

Betygsättningsdilemman 

Efter genomförandet av undervisningen kopplar lärarna tillbaka till kunskapskraven, 
bedömer elevernas kunskaper och färdigheter samt sätter så småningom ett slutbetyg. 
Oftast har man en ganska klar bild utifrån underlagen om elevernas betyg. Men det 
finns alltid några betyg där lärarna är osäkra och det är just dessa dilemman som lärar-
na har lyft fram, medvetna om att betygen avgör elevernas möjligheter att komma in 
på attraktiva utbildningar och i sin tur till eftertraktade yrken.

Lärarna är överens om att de teoretiska kunskaperna har fått en större inverkan på be-
tygen och som en följd ser man också att idrottsämnets karaktär håller på att förändras. 
Lärarna försöker även finna alternativa sätt att examinera teoretiska kunskaper hos 
elever som har svårt att skriva, och som en av respondenterna uttryckte det: ”Nu för 
tiden är dyslexi ett handikapp även i idrotten.” Tidigare gav idrottsämnet en möjlighet 
till att erhålla bra betyg även för elever som hade skrivsvårigheter men var motoriskt 
begåvade. Det är just de eleverna, menar lärarna, som hamnar i kläm och som får svårt 
att nå de högsta betygen.

De nya anvisningarna, som säger att alla krav för ett visst betyg måste vara uppfyllda, 
har medfört en mera nyanserad betygsättning. Några lärare beskriver att elevernas när-
varo på lektionerna inte är lika avgörande som tidigare. Om eleven vid något tillfälle 
har visat kunskaper och färdigheter i de olika förmågorna, så är hen behörig att erhålla 
ett godkänt betyg. Detta gynnar elever som råkar ut för skador och långa sjukperioder. 
Samtidigt lyfter dock en annan lärare upp att närvaron kan vara nödvändig när det 
gäller att bedöma förmågan att delta i lekar och spel, där kraven på samspel och tek-
nisk färdighet är ofrånkomliga ingredienser.
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Idrottslärarnas beskrivningar av hur deras planering och betygsättning närmast slaviskt 
utgår från styrdokumentens skrivningar kan dock också ge upphov till farhågor om att 
deras professionalism förminskas och att deras kunskaper och erfarenheter inte tas till 
vara utan att arbetet reduceras till att reproducera vad som beskrivs i kursplanerna. 
Generellt kan sägas att respondenterna verkar ha reflekterat en hel del kring begreppen 
likvärdighet och rättvisa. Total likvärdighet, menar de, kan sannolikt aldrig uppnås, 
men de exemplifierar sina försök att öka likvärdigheten. De samarbetar med andra lä-
rare inom sin skola, men även med andra i kommunen. För att uppnå rättvisa betyg 
använder sig lärarna av omfattande dokumentation för varje elev i sina matriser och är 
även noga med att söka följa de beskrivningar av kunskapskrav som framställs i styr-
dokumenten.

Lärarna ställs alltså inför utmaningen att skapa, planera och genomföra lektioner som 
kan tjäna som underlag i bedömningen av elevernas prestationer och förmågor, men 
som också utmanar och uppmuntrar elevernas spontanitet och rörelseglädje.

Några avslutande reflektioner 
Genom att belysa möjligheter och svårigheter vid bedömning och betygsättning samt 
belysa lärarnas dilemman i samband med betygsättningen, har jag i detta kapitel för-
hoppningsvis bidragit till att utveckla kunskaper om den komplexa betygsättningspro-
cessen. Vidare hoppas jag inspirera till att likvärdighet och rättvisa i samband med 
betygsättning diskuteras i större utsträckning på alla nivåer, såväl i kommuner som på 
enskilda skolor. De medverkande lärarna i denna studie hade ett stort intresse och en-
gagemang för bedömning och betygsättning och de har dessutom deltagit i fortbild-
ningar inför Lgr 11, och har härmed skaffat sig en djup kunskap om den nya läropla-
nen och intentionerna beträffande betygsättning. För lärare i idrott och hälsa i allmän-
het behövs sannolikt en mera omfattande fortbildning för att fördjupa kunskaperna 
kring betyg och bedömning. Hur säkerställer man att lärare runt om i landet tolkar 
kursplanerna och kunskapskraven på ett likvärdigt sätt? Vidare behöver bedömnings-
stöden tydliggöras vad gäller innebörden i värdeorden, samt kraven för samtliga fem 
nivåer i betygsskalan. Dessutom behövs anvisningar om hur de olika förmågorna ska 
vägas i förhållande till varandra. Resultatet i studien att lärarna bedömer och doku-
menterar ”in absurdum” bör leda till att man ser över lärarnas totala administrativa 
arbetsbörda. Om studiens lärare är representativa för idrottslärare i allmänhet borde 
även följderna av den ständiga bedömningen under lektionerna diskuteras, utifrån ele-
vernas lärande och motivation.  

Uppgiften att utföra en likvärdig och rättvis betygsättning har ålagts lärarna. För att de 
ska kunna verkställa uppdraget krävs att det erbjuds möjligheter att sätta sig in i och 
skapa förståelse för styrdokument. Dessutom behövs förutsättningar för att långsiktigt 
arbeta med bedömning och betygsättning kopplat till kursplaner och kunskapskrav.
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Med tanke på otydligheten vad gäller kunskapssyn, de delvis oklara anvisningarna i 
betygsstödet och svårigheterna att uppnå en rättvis och likvärdig betygsättning kanske 
lärarnas uppdrag för närvarande kan betraktas som en alltför svår eller till och med 
omöjlig uppgift?

Diskussionsfrågor 

1. Ge exempel på hur ni på er skola har arbetat med, eller kommer att arbeta med, 
åtgärder för att öka likvärdigheten i betygsättningen?

2. Ge exempel på hur ni på er skola har arbetat med, eller kommer att arbeta med, 
åtgärder för att öka rättvisan i betygsättningen?

3. Hur har ni resonerat kring värdeorden på din skola och hur kan orden konkreti-
seras?

Vi bör inte, kan inte och ska inte bedöma personer, utan kunnande 
och lärande, aspekter som kan utvecklas och förbättras. Ett sådant 
sätt att tänka gör bedömningen till en del av utvecklingen, inte en 
dom över eleverna. (Tholin 2007 s. 18)
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Vad ska elever lära sig i idrott och hälsa? Hur lägger man upp undervisning som stödjer 

alla elever i deras lärande? Hur kan lärare göra likvärdiga bedömningar av elevers 

kunskaper? Detta är några av de frågor som behandlas i denna bok. Boken sam-

manfattar den forskning som genomförts inom Forskarskolan i idrott och hälsas 

didaktik (FIHD). FIHD startade år 2011 som ett led i den statliga satsningen 

Lärarlyftet, där särskilda medel avsattes för genomförandet av forskarskolor för lärare 

och förskollärare. Deltagarna i FIHD är alla verksamma lärare i idrott och hälsa. I 

denna bok presenterar de översiktligt resultat och slutsatser från sina olika forsk-

ningsprojekt. Kapitlen behandlar aktuella teman som lärande, hälsa, etnicitet och 

genus samt betyg och bedömning i idrott och hälsa.
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