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Sammanfattning 

Syftet med detta självständiga arbete var att undersöka högstadieelevers uppfattningar om kunskap 

och lärprocesser inom skolämnet Idrott och hälsa, samt deras uppfattningar om idrottslärarens roll 

i kunskapsförmedligen. Detta valde vi att göra utifrån John Hattie’s teori om synligt lärande, som 

grundar sig i att synliggöra lärandemålet för eleverna och vilket medför bättre skolresultat. Enligt 

tidigare forskning inom området anses skolämnet Idrott och hälsa ha ett diffust lärandemål. Ämnet 

kritiseras för den ofta förekommande traditionella undervisningen som liknar föreningsidrotten 

och dess brist på karaktär sett som lärobjekt. Undersökningen genomfördes med hjälp av en 

kvalitativ intervjumetod på en grupp högstadieelever i en liten stad i mellersta Sverige. Resultatet 

visade att kritiken till ämnet är adekvat då respondenterna inte upplevde Idrott och hälsa som ett 

kunskapsämne med ett lärande i fokus. 

 

 
Nyckelord: Idrott och hälsa, kunskapsämne, elever, synligt lärande, kunskap. 
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Inledning 

Skolämnet Idrott och hälsa är ett omdebatterat område, samtidigt som rapporter visar på att barn 

och ungdomar rör på sig allt mindre verkar intresset öka för hur ämnet borde vara utformat. Fler 

idrottstimmar ska tryckas in för mer fysisk aktivitet och slopning av betyg i ämnet så att eleverna 

slipper pressen att prestera är bara två exempel. Enligt våra erfarenheter som idrottslärarstudenter 

har vi sett en tydlig trend, rörelseaspekten är det som står i centrum ute i idrottshallarna. Men 

glömmer vi inte något? 

 

I debatten som blev aktuell valåret 2014, där alla riksdagspartier öppet diskuterade ämnet idrott 

och hälsas legitimitet samt vilka vinster ämnet ger för skolans övriga ämnen. Gemensamt för alla 

partier var att de ville öka antalet undervisningstimmar i Idrott och hälsa då de såg vilka positiva 

effekter fysisk aktivitet ger barnen i skolan, både på ett psykiskt och fysisk plan (Sveriges Television 

2014). Jan Björklund, Sveriges utbildningsminister mellan åren 2007 och 2014 sa följande, i en 

intervju med kvällstidningen Expressen “ Vi vet att eleverna presterar bättre på de teoretiska lektionerna 

om man rör på sig ofta” (Expressen 2014). 

 

Detta citat är intressant sett ur flera olika perspektiv. Forskning inom området fysisk aktivitet och dess 

effekter visar att fysisk aktivitet leder till bättre koncentrationsförmåga, framförallt hos barn med 

koncentrationssvårigheter (Kadesjö 2008). Vilket i sin tur leder till en bättre inlärningsförmåga och 

kanske även högre betyg.  Det blir dock intressant gällande frågan om Idrott och hälsa ska ses som 

ett kunskapsämne. Ska Idrott och hälsa vara ett eget ämne där eleverna ska få med sig kunskap och 

arbeta för ett livslångt lärande? Eller ska Idrott och hälsa ses som ett hjälpmedel för att uppnå 

bättre betyg i skolans övriga ämnen? För oss som blivande idrottslärare tycker vi självklart det 

förstnämnda. Vi vill att våra framtida elever, precis som vi, ska se den värdefulla kunskap som 

ämnet Idrott och hälsa kan ge och bidra till i våra liv. Den som är så mycket mer än bara att praktiskt 

utföra fysisk aktivitet. 

 

Syftesformuleringen i Idrott och hälsa säger att eleverna ska utveckla kunskaper om vad som 

påverkar den fysiska förmågan, eleverna ska utveckla kunskaper så att de kan påverka sin hälsa 

genom hela livet, eleverna ska utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysisk aktivitet och så 

vidare (Skolverket 2011, Lgr11). Listan av olika kunskaper som eleverna ska utveckla kan göras lång 

och blir därför intressant i debatten om Idrott och hälsa som ett kunskapsämne. Vi som blivande 

lärare i Idrott och hälsa har fått utbildning i vad syftet med ämnet är och det absolut viktigaste; vad 

eleverna ska lära sig och vad som ska bedömmas. Frågan kvarstår dock, vet eleverna det? 

Vi tror att detta arbete kan bidra med en värdefull kunskap som på ett personligt plan kan hjälpa 

oss både i vår pågående utbildning och i vår framtida undervisning.  Dessutom vill vi gärna tro att 

detta arbete kan bidra till forskningen inom området,  få fler att öppna upp ögonen för problemet 

och väcka intresse att genomföra mer forskning inom detta i Sverige. 
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Arbetsfördelning: 

Undersökningens samtliga avsnitt har skrivits i samspel mellan författarna. Dock har Caroline 

Philipp ansvarat för bakgrund, metod samt diskussion och Eveline Hansson har ansvarat för 

tidigare forskning, teoretiska utgångspunkter samt analys.  
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Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi att presentera adekvat bakgrund till vårt arbete. För att förstå varför 

Idrott och hälsa ser ut som det gör idag menar vi att det är viktigt att se ämnet ur ett historiskt 

perspektiv, hur synen synen på kunskap och lärande i Idrott och hälsa har förändrats och utvecklats. 

Dessutom kommer vi att presentera hur elever ser på ämnet Idrott och hälsa samt kritik till ämnets 

utformning. 

 

Idrott och hälsa – Från dåtid till nutid  

Ämnet Idrott och hälsa har genomgått många och stora förändringar genom historien. Olika 

perspektiv på vad som anses viktigt att förmedla i ämnet har lyfts fram och diskuterats, nya 

kunskapsområden har lagts till och gamla kunskapsområden tagits bort. Detta i enlighet med att 

samhällsutvecklingen går framåt. Även en diskussion gällande ämnets legitimitet har varit aktuell 

under många år och ämnet ska nu kallas för kunskapsämne och likställas med övriga ämnen i skolan 

(Raustorp 2013).  

 

Ända tillbaka till antikens Grekland så har fysisk aktivitet funnits med som en naturlig del i 

undervisningstraditionen. Många av de stora utbildningsfilosoferna har förespråkat en fysisk 

fostran samtidigt som den intellektuella utvecklingen. Den fysiska utbildningen har lyfts fram mer 

och mer med bakgrund av politiska och militära syften. Dock låg fokus endast vid den fysiska 

förmågan. Den mer holistiska synen, det vill säga att se kropp och själ som en helhet har kommit 

och utvecklats mer nu de senaste årtiondena (Raustorp 2013, s.29). År 1813 startade Per Henric 

Ling GCI, Det kungliga gymnastiska centralinstitutet. Där Ling fostrade sina studenter med hjälp 

av den så kallade Linggymnastiken, som bygger på en allsidig och regelbunden kroppsövning med 

militäriska inslag och även som en sjukgymnastik. Denna gymnastik spred sig världen över och fick 

ett positivt rykte och fler och fler tog efter (Ibid, s.30). Linggymnastiken ersattes succesivt av 

idrottsrörelsen. Vid 1980-talet var kulmen och det tidigare namnet på ämnet Gymnastik med lek 

och Idrott ersattes med endast Idrott, för att sedan 1994 ändras igen och få namnet som vi använder 

idag Idrott och hälsa (Ibid). 

 

Genom att se över hur kursplanerna har förändrats kan vi även se hur ämnet har fått en annan 

karaktär. Björn Sandahl beskriver denna förändring genom följande “Idrottsämnet omvandlades sakta 

men säkert från ett praktiskt övningsämne mot ett alltmer teoretiskt kunskapsämne” (2004, s.16). Ämnet 

Idrott, vars tidigare syfte var att ge eleverna en fysisk fostran med intentionen att utbilda dem till 

starka medborgare i militära ändamål till att ersättas med värdeord som kunskap och livslångt 

lärande. Ämnesinnehållet i kursplanerna i Idrott har varit genomgående både i Lgr 69, Lgr 80 samt 

Lpo 94 och Lgr 11. Dock har ämnets syftesformulering ändrats och nya värdeord har lagts till och 
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gamla tagits bort. Går vi tillbaka till Lgr 69 och ser över målet med ämnet Gymnastik återfinns 

följande formulering  

 
Undervisningen i gymnastik skall tillfredsställa elevernas behov av kroppsrörelse och 
medverka till deras allsidiga och harmoniska utveckling. Den skall bedrivas så, att den 
allmänna prestationsförmågan höjs och en ändamålsenlig arbetsteknik främjas. Ett 
ekonomiskt och estetiskt rörelsesätt skall eftersträvas. Undervisningen skall ge eleverna 
tillfälle att pröva och utöva olika gymnastik- och idrottsformer. Den skall vidare förmedla 
kännedom om den egna kroppens funktion och vård i samband med fysisk aktivitet. 
Undervisningen skall syfta till att utveckla laganda, självdisciplin, hjälpsamhet och 
ledarförmåga. Den skall hos eleverna söka väcka bestående intresse och förståelse för 
behovet av fysisk aktivitet som ett medel till rekreation och hälsa. (Lgr 69 s.166) 

 

Denna skrivelse går att jämföra med kursplanen för grundskolan som kom 1980 där målet med 

undervisningen liknande Lgr 60. Däremot fick ämnet nya huvudområden, bland annat så lades 

hälsa, hygien och ergonomi till som en naturlig del i undervisningen (Sandahl 2004, s.16). I och 

med frågor gällande hälsa och idrott blev allt mer prioriterat i Sverige under 90-talet blev det även 

naturligt att ändra kursplanen i ämnet Idrott från att tidigare vara ett färdighetsinriktat ämne till att 

arbeta mer hälsoinriktat och utefter ett hälsofrämjande och salutogent perspektiv. Dessutom 

förändrades även skolans arbetssätt till att nu bli mer målrelaterat, där eleverna nu skulle, tillskillnad 

från tidigare uppnå vissa bestämda målsättningar i varje ämne i skolan. Det var inte enbart 

innehållet i ämnena som förändrades, även betygssystemet förändrades till att bli ett mer 

målrelaterat system där eleverna fick instruktioner för vilka kriterier som de behövde uppnå för 

respektive betyg (Raustorp 2013, s.32).  Ämnet Gymnastik hade nio stycken huvudområden i Lgr 

69, till att i Lpo 94 endast lyfta tre kunskapsområden. Detta försatte lärarna i ämnet i en ny situation. 

Från att tidigare vara styrda av läroplaner och kursplaner till att få frihet att själva utforma sin egen 

undervisning och dess innehåll. Idrott och hälsa fick likt de andra skolämnena även nya 

kunskapsbegrepp, de så kallade fyra F:n som består av Fakta, Förståelse, Färdighet och 

Förtrogenhet (Raustorp 2013, s 33).  

 

År 2011 genomgick den svenska skolan stora förändringar. Ny läroplan, nya kursplaner och även 

en ny betygsskala inskaffades. Det centrala innehållet i den nya kursplanen Lgr 11 kan liknas vid 

Lpo 94, att det är tre centrala kunskapsområden som ska lyftas i undervisningen; rörelse, hälsa och 

livsstil samt friluftsliv och utevistelse. Det som är den primära förändringen i ämnet historiskt är 

att kunskap är i fokus. Det är inte enbart den fysiska kunskapen som är i centrum, eleven ska nu 

även utveckla kunskaper i bland annat att: planera, värdera och genomföra olika rörelseaktiviteter. 

Hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande. Om risker och 

säkerhetsfaktorer i samband med fysisk aktivitet och hur man agerar i en nödsituation. Om begrepp 

som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa 
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och livsstil .Vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom 

hela livet (Skolverket 2011, Lgr 11).  

 

Det är inte enbart ämnets faktiska innehåll som har förändrats över tid, även synen på kunskap och 

framförallt kunskapsförmedlingen har förändrats. Fram till 90- talet var lärarens roll tydlig, läraren 

var den som bestämde, gav direktiv och berättade för eleverna hur saker och ting var. Läraren 

förmedlade  kunskap och eleven tog emot den. Idag är synen på bildning och kunskap annorlunda, 

eleverna ska nu själva ges möjlighet till att vara sin egen lärare och eleven ska kunna relatera till sina 

egna erfarenheter. Läraren ska nu erbjuda en upplevelse, så att eleven själv kan utveckla kunskap, 

dessutom har eleven nu ett ansvar över sitt eget lärande och sin egen lärandeprocess (Raustorp 

2013, s 37). 

Kunskap och lärande i Idrott och hälsa 

Ämnet idrott och hälsa är ett kunskapsämne likt de övriga ämnena i skolan. Ämnet bygger på 

kunskapskrav som eleverna genom undervisningen ska uppfylla. Håkan Larsson redogjorde i sin 

artikel för hur elever på grundskolan uppfattar och upplever ämnet. Larsson  var intresserad av att 

undersöka om eleverna ser ämnet som ett kunskapsämne eller mer som ett tillfälle för lek och bus. 

En majoritet av de tillfrågade eleverna i undersökningen sammanfattade ämnet i följande tre 

punkter:  

 

1.Idrott och hälsa är roligt – Men det är inget ämne. 

2.  På idrotten får man vila från skolans andra ämnen. 

3.  Man ska få motion i skolan och bli svettig. 

 

Larsson lyfte dock fram ett fåtal elever som ser Idrott och hälsa som ett kunskapsämne och de 

redovisade flera kunskapsområden som lyfts i ämnet. Dessa elever menade att ämnet syftar till att 

utveckla motoriska färdigheter, att de ska få kunskap om fysisk aktivitet, de ska utveckla sin 

samarbetsförmåga och sociala färdighet samt utveckla kunskap om kroppen och dess funktion 

(Larsson 2004, s.40).  

 

Enligt kursplanen Lgr 11 ska eleverna utveckla kunskap inom flera olika områden. Både en fysisk- 

och kroppslig förmåga ska utvecklas såväl en reflekterande, utvärderande och planerande förmåga. 

Skolinspektionen genomförde år 2010 en flygande tillsyn, det vill säga oanmälda besök av lektioner 

i ämnet Idrott och hälsa. De kunde då likt Håkan Larsson (2004) se att det som dominerade 

lektionerna var bollspel samt bollek, tre av fyra lektioner som de besökte innehöll någon form av 

bollspel eller bollek. Skolinspektionen menade att detta kan vara negativt av flera olika anledningar. 

Bland annat så speglade inte lektionsinnehållet kunskapskraven samt kursplanens innehåll: 
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“Hos både lärare och elever och även utanför skolan finns fortfarande en syn på ämnet idrott och hälsa som ett rent 

praktiskt ämne där ”att röra på sig” är målet med undervisningen. Den nuvarande kursplanen som betonar 

hälsoperspektivet och ser ämnet som ett kulturbärande kunskapsämne verkar ha haft svårt att få genomslag i 

praktiken. “ (Skolinspektionen 2010, s.7) 

 

Skolinspektionen lyfte att detta kan leda till betygssättningen inte sker med stöd av betygskriterierna 

då lektionsinnehållet inte speglas av det innehåll som kursplanen belyser. Denna tillsyn kunde 

även  visa att det var hög frånvaro från lektionerna i Idrott och hälsa bland eleverna, de som hade 

högst frånvaro var flickor. Detta kan  vara en bidragande faktor till att flickor i större utsträckning 

får lägre betyg i ämnet Idrott och hälsa i jämförelse med pojkar (Skolinspektionen 2010, s.4). Två 

år senare, 2012, genomförde Skolinspektionen ytterligare en kvalitétsgranskning av Idrott och hälsa 

där resultaten liknade den från 2010. Skolinspektionen lyfte i sin rapport  bland annat följande som 

problematiska: Tillräcklig undervisningstid garanteras inte alltid, centrala innehållet rörelse 

prioriteras, många lärare saknar utbildning i Idrott och hälsa, eleverna saknar förståelse för syftet 

med idrott och hälsa (Skolinspektionen 2012, s.10-17). 

 

Skolinspektionens resultat från både 2010 och 2012 går att jämföra med resultatet från Håkan 

Larssons (2004) studie. Kontentan av alla dessa tre är att elever såväl lärare saknar förståelse för 

vad Idrott och hälsa syftar till, att det är ett kunskapsämne likt övriga skolämnen. Det är dessutom 

intressant att ämnets centrala innehåll inte alltid är det som lyfts fram i  undervisningen och att de 

tre olika huvudområdena rörelse, hälsa och livstil samt friluftsliv och utevistelse inte prioriteras lika 

och får lika stort utrymme i den förda undervisningen. Det faller sig då naturligt att eleverna inte 

alltid bedöms utifrån kunskapskraven (Skolinspektionen 2012, s 13).  

 

Sammanfattning 

I ovanstående avsnitt har vi lyft fram hur Idrott och hälsa har förändrats över tid. Att det är ett 

ämne som genomgått många stora förändringar. Ämnet var menat från början att fostra starka 

medborgare i militäriska ändamål till att idag syftat till att få eleverna till ett livslångt lärande och 

intresse för fysisk aktivitet, hälsopromotion och friluftsliv. Det är ett ämne som fått kritik då 

eleverna upplever ämnet som en arena för lek och bus istället för ett kunskapsämne. Lärarna har 

svårt ändra uppfattning om syftet med ämne och i många fall lever kvar i det gamla. Med detta som 

bakgrund menar vi att det är värdefullt att genomföra denna undersökning, att undersöka vilka 

uppfattningar och upplevelser elever har om kunskap- och lärandeprocesser inom Idrott och hälsa. 

I nästkommande avsnitt kommer vi att presentera forskning som har gjorts inom detta område. 
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Forskningsöversikt 

Studien syftade till att undersöka elevers upplevelser och uppfattningar av kunskap- och 

lärprocesser i skolämnet Idrott och hälsa. I detta avsnitt kommer vi att presentera tidigare forskning 

som gjort på detta område, även forskning om barn och ungdomars lärprocesser kommer att 

presenteras och diskuteras här. 

 

Lärarens syn på kunskap och lärande i Idrott och hälsa 

En möjlig anledning till att Idrott och hälsa-ämnet i skolan ser ut som det gör motiverar David 

Kirk med att:  

 

Perhaps physical educators have been so seduced by their subject’s success that they have 
failed to fully acknowledge that they have never achieved their most cherished aspiration, 
that young people would, as a result of their physical education experience, engage in 
lifelong physical activity. (2013, s.2)  

 

Kirk kritiserar ämnets utbildningsvärde för den ofta traditionellt förekommande undervisningen 

som liknar föreningsidrotten. Med dess avsaknad av temat hälsa menar han att idrottsämnet i skolan 

inte uppnår sin fulla potential för det resultat som ämnet kan åstadkomma (2013, s.2). På många 

sätt pekar studier och rapporter på att den utveckling som skett i läroplanerna för Idrott och hälsa 

som kunskapsämne inte riktigt hängt med i praktiken och avspeglar fortfarande den sportbaserade 

undervisningen. Kirks citat kan anses en aning hårt riktat. Det finns nämligen lärare som har den 

ambitionen, att deras undervisning ska ge livslångt fysisk aktivitet men tyvärr når denna ambition 

oftast inte fram (Redelius, Fagrell & Larsson, 2009, s.251). En aspekt i intervjuer med lärare som 

framgick och ansågs vara viktig för lärarna var att de ville att eleverna skulle ha roligt under 

idrottslektionerna, men också genom att pröva olika aktiviteter väcka ett intresse för att vara aktiv 

och passande för dem. Det handlade inte så mycket om vad de gjorde utan mer om att de på något 

sätt gjorde någonting, och att vilja fortsätta vara fysisk aktiv i vuxenlivet (Ibid.). Ingen av lärarna 

uttryckte sig om deras mål med undervisningen i relation till elevens kunskap eller utveckling av 

specifika kvaliteter i ämnet. Det närmaste de kom gällande ett lärande av ämnet var ett uttalande 

av ”att lära sig tycka om sin kropp” (Ibid, s.252). Det var inte enkelt för lärarna att beskriva vad 

som skulle läras i ämnet eller vad som kan tyckas vara viktig kunskap. När denna fråga kom upp 

följdes det ofta av en stunds tystnad eller så frågade de intervjuaren att tydliggöra och förklara 

frågan (Ibid.). 

 

Redelius, Fagrell & Larsson kunde se en tydlig trend att det sportsliga resultatet dominerade lärares 

bedömning i ämnet och var det som gav högst belöning. Några visade en viss tveksamhet till att 
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bedöma efter sportprestationer, men hade svårt att motivera till något annat bedömningsunderlag. 

Det skapas dock en problematik när det inte finns någon tydlig koppling mellan lärarens syn på 

målet med ämnet, vad som är essentiellt lärande och vad som är avgörande i bedömningen (2009, 

s.256). Det viktiga målet i styrdokumentet, det livslånga intresset för regelbunden fysisk aktivitet, 

och det sportsliga resultatet som frekvent bedöms och belönas med ett högre betyg stämde inte 

riktigt överens. Redelius, Fagrell & Larsson menade här att konsekvenserna av detta kan bli att för 

de elever som inte är aktiva på sin fritid, de elever som kanske behöver ett bättre intryck än andra 

av idrottsämnet i skolan, kommer känna att de inte duger eller är bra nog eftersom den förmågan 

som belönas är bra sportprestationer. Det som står i styrdokumentet och den ambition som lärarna 

i intervjuerna har når inte riktigt fram. Likt Kirk’s (2013) påstående i början lägger Redelius, Fagrell 

& Larsson fram tolkningen att idrottslärarna är mer fast i aspekten av föreningsidrottsrörelsen än 

skolidrottsrörelsen (2009, s. 258). Slutsatsen var att det fanns ett vagt förhållande mellan vad som 

ska läras och vad som bedöms. Anledningen till detta var att lärarna befinner sig i ett helt annat 

område, idrottsrörelsen, där andra förmågor uppskattas än det som faktiskt står i styrdokumenten. 

Författarna avslutar med detta: ”As long as the subject of physical education and health has a traditional 

content, it is going to be more about to be and to do and less about to know” (Ibid, s. 258-259). 

Idrottsämnets lärandemål 

Den förvirringen som uppstår i idrottsämnet kan här förstås, i takt med att idrotten är så pass sport 

och resultatinriktad finns det ett gap för vad egentligen Idrott och hälsa-ämnet ska bidra med för 

kunskap när det endast handlar om vad som ska göras. Larsson & Karlefors fann att vid de lektioner 

som de sett och videoinspelat så insåg de att vid första anblick var det väldigt svårt att bedöma vad 

som eleverna var menat att de skulle lära sig av aktiviteterna (2015, s.1). Många lektioner liknade 

ett träningspass (vid fitness eller sportsliknande aktiviteter), där det förekom samling och 

uppvärmning följt av själva aktiviteten. Den verbala kommunikationen under samlingen var 

huvudsakligen vad som skulle hända i aktiviteten. Eftersom det inte fanns något mål med lektionen, 

mer än att bara utföra aktiviteten fanns det väldigt få tillfällen för läraren och eleverna att bedöma 

elevernas utveckling, varken i det fysiska eller deras lärande. Idrottsläraren blev i mångt och mycket 

mer mellan en träningsledare, instruktör och en drivkraft som skulle främja lärande genom att 

uppmuntra till att pröva på olika aktiviteter (Ibid, s. 9). Dock fann de en viss förändring när det 

kom till utförandet av danslektioner. Målet med dessa lektioner, när det väl uttalades, var 

uttryckligen ganska otydliga. Det kunde vara t.ex. att bidra till ett grupparbete, utveckla en förmåga 

att dansa eller att samarbeta (Ibid, s.11). Under dessa lektioner fungerade läraren inte som en tränare 

eller instruktör, utan mer som en handledare. Här höll sig läraren i bakgrunden och lät eleverna 

själva överväga och komma fram till lösningar som inte redan är förutbestämda (Ibid, s.12). Dessa 

danslektioner ansåg Larsson & Karlefors pekade på en pedagogik där bidraget till kunskap var en 

aning klarare än de fitness-inspirerade eller sportsliknande lektionerna (Ibid.). 
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Redelius, Quennerstedt & Öhman visade på att när lärandemålen uttalades och var tydliga var 

sannolikheten större att eleverna förstod vad som de skulle lära sig i Idrott och hälsa-ämnet och 

hjälper de att relatera till utbildningsaspekten i ämnet. Motsatsen, när lärandemålet inte uttrycktes 

fann eleverna det svårt att klargöra och veta vad de skulle lära sig (2015, s.13). Tydligheten och 

uttalandet av lärandemålen verkade också vara beroende på vilken typ av aktivitet som utfördes. 

Att kommunicera syfte och lärandemålen visades vara svårare gällande bollsporter än andra som 

t.ex. fitness eller dansträning. Författarnas tolkning och förklaring till detta var att bollsporter inte 

är en uppenbar ”rörelsekultur” som relateras till lärande (Ibid, s.12). Ett intressant resultat var även 

att när läraren hade ett lärandemål med lektionen men inte uttryckte detta till eleverna. En tolkning 

varför de inte uttrycktes var för att lärarna förväntade sig att eleverna bara ville börja med den 

fysiska aktiviteten. I en intervju med en lärare uttryckte hen rädslan för att lektionen inte skulle vara 

rolig om de pratades för mycket. Redelius, Quennerstedt & Öhman menade här att Idrott och 

hälsa-ämnet i skolan har en stark tradition för att genomföra roliga aktiviteter, snarare än att 

fokusera på syftet och lärandemålen (Ibid, s.13). Det är då kanske inte konstigt att Idrott och hälsa-

ämnet ännu inte tagit ställningen som ett kunskapsämne och är den bilden av ämnet som förmedlas 

till eleverna. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I denna studie valdes John Hatties forskning som teoretisk utgångspunkt som är baserad på 

beläggen i det som kallas ”Visible learning”, synligt lärande. Forskningen ställer frågan vilka 

egenskaper och påverkansfaktorer som faktiskt gynnar elevens lärande och studieprestationer. 

    

Hatties forskning handlar om studieprestationer men han förklarar även att det handlar inte endast 

om prestationer i skolan utan om att stimulera elever till fortsatt lärande. En slutsats som Hattie 

hänvisar till att ”den bästa prediktorn för hälsa, rikedom och även lycka senare i livet inte är 

skolprestationer utan antalet år i skolan”. Levin och medarbetare kalkylerade bland annat att 

människor med gymnasial examen lever mellan sex och nio år längre än människor utan, har bättre 

hälsa, är 10-20 procent mindre benägna till kriminalitet och lever även 20-40 procent mindre 

sannolikt på socialbidrag. Upplevelsen av lärande här blir central och betydande för att ge elever 

bättre möjligheter i livet (Levins, Belfields, Muennings & Rouses 2006, se Hattie, 2012, s.19). 

    

Den största påverkan på elevers inlärning har visat sig att de äger rum när läraren blir den lärande 

och eleverna blir sina egna lärare . Det är alltså när eleverna blir sina egna lärare som de utvecklar 

förmågan för det mest efterstävansvärda för inlärningen, självreglerande egenskaper som 

självutvärdering, självbedömning, egenkontroll och självstudier (Hattie, 2012, s.33). För att detta 

ska kunna ske grundar sig detta självfallet hos läraren. Lärare är här en av de starkaste 

påverkansfaktorerna i lärandet. De viktigaste komponenterna och påverkansfaktorerna för lärande 

som påvisats är att vara medvetande om lärandemålen, kunna fastställa när målet uppnåtts, ha nog 

med kunskap om elevens förkunskaper och var denne befinner sig i sitt lärande och ha tillräckligt 

med kunskap i ämnet för att kunna ge en meningsfull och stimulerande undervisning samt att 

läraren har ett driv och stor passion för ämnet. Det är de här komponenterna som bildat den princip 

som forskningen visat, nämligen synligt lärande och synlig undervisning (Ibid, s. 35-38). Nedan 

följer ingående förklaringar av dessa komponenter och påverkansfaktorer: Målinriktat lärandemål, 

återkoppling/utvärdering, och den inspirerande läraren. Dessa påverkansfaktorer är valda av 

relevans till arbetet. 

Målinriktat lärandemål 

Målinriktat lärandemål är uppdelat i två parter. Det första är tydligheten med vad som ska läras 

under lektionen. Eleverna måste förstå syftet med lektionen och ha en tydlig och klar bild av 

lärandemålet. Den andra parten är att kunna fastställa att ett lärande skett. Goda lärandemål är 

sådana som klargör och synliggör för eleverna vad för slags resultat som de behöver åstadkomma, 

så att de vet var och när de ska lägga energi, strategi och tänkande samt var de befinner sig på vägen 

mot ett lyckat lärande. Uttalade och konkreta lärandemål är en central del i formativ bedömning, 

för om läraren inte är tydlig med lärandemålen kan man inte göra en bra värdering av 
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kunskapsinhämtandet. Det handlar om att veta när eleven nått slutstationen och uppfyllt målet 

(Hattie 2012, s.73-74, 77). 

 

För att uppnå lärandemålet gäller det att det är tillräckligt utmanande för eleven (Hattie 2012, s.78). 

Detta är relativt från elev till elev då alla elever har olika utgångsläge i form av tidigare resultat och 

förståelsen för lärandemålen. Utmaning är en av de viktigaste ingredienserna i effektivt lärande. 

Förmågan att anpassa en uppgift efter förkunskaper blir här högst viktigt för att engagemang ska 

väckas och att eleven inte ska tappa lusten och tvivla på sig själv. Ju större engagemang, desto bättre 

resultat. Detta argument understrycker Hattie som menar att engagemanget blir starkare när 

arbetsuppgiften upplevs som tillräckligt ansträngande och är oftast högre i klassrum där eleverna 

känner att undervisningen är utmanande och det förekommer kamrater som är lika stimulerade 

(Sherhoff & Csikszentimihaly 2009, se Hattie 2012, s.79-80). Det är även mycket viktigt att eleven 

känner sig trygg med att man kan uppnå lärandemålen och har ett självförtroende i 

lärandeprocessen. Detta kommer oftast från tidigare framgångar från läraren, arbetsuppgifterna 

och kamrater som kan leda till en ihärdighet. Att man trots motgångar och misslyckanden fortsätter 

mot lärandemålet (Ibid).  

 

Den påverkansfaktor som var störst av alla i Visible learning var elevers självskattning av betyg. 

Elevens förväntningar på betyg har visat sig vara effektiv och gynnsamt för att förbättra elevers 

skolprestationer. Totalt sett så har elever bra och resonlig uppfattning av sin prestationsnivå, men 

det finns åtminstone två grupper som inte är så bra på att förutsäga sina resultat: minoritetselever 

och lågpresterande elever. Dessa elever har en viss tendens att underskatta sitt betyg och 

prestationer. Vilket gör att med tiden så börjar de tro på sina lägre uppskattningar och förlorar 

självförtroendet att ta sig an svårare uppgifter. När de sedan går in i tonåren så funderar dessa 

elever ofta på att välja bort skolan. Lärare måste här ägna tid till att ge eleverna möjligheter till att 

självbeskatta sina prestationer för att träna på och lära dem att ha lämpliga förväntningar på sina 

prestationsresultat. Att synliggöra lärandemålen och krav för måluppfyllelse, ha relevanta 

förväntningar och ge återkoppling blir viktig för att bygga upp elevens tro på sin egna förmåga att 

ta sig an utmaningar (Hattie 2012, s. 80-81). 

 

Framgångens karaktär gör också att det väcker frågor om prestationens karaktär. Det finns tre 

nivåer av kunskap: ytlig, djup och begreppsmässig. Det är när de ytliga och den mer djupgående 

kunskapen samverkar med varandra som det leder till en begreppsförståelse hos eleven (Hattie 

2012, s.81). Allt för mycket klassrumsundervisning behandlar ytlig kunskap och en massa fakta. En 

så kallad utantilllärning som meför korvstoppning där det inte råder någon balans av ytlig och djup 

inlärning ger inte eleven förutsättningen att utveckla teorier om kunnande och verkligheten (Ibid, 

s.109). 
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Återkoppling 

Återkoppling är även en av de mest frekventa inslagen i resultatrik undervisning och lärande. Det 

syftar till att minska tomrummet mellan var eleven befinner sig och var hen förväntas vara. För att 

uppnå produktiv återkoppling måste läraren ha en bra förståelse och kunskap om var eleven är i 

sitt lärande och vart de förväntas vara, lärandemålet. Ju klarare bild eleven får av detta desto 

smidigare förflyttar eleven sig mellan dessa punkter. Återkoppling utgör olika syften när den 

minskar detta tomrum. Den kan ge hänvisningar som fångar upp elevens intresse och hjälper 

honom eller henne att få fokus på att utföra och klara en uppgift. Den kan styra uppmärksamheten 

mot de förlopp som är nödvändiga för att framgångsrikt utföra aktiviteten, den kan ge information 

om de tankar som missförståtts och den kan motivera  så att elever anstränger sig och investerar 

mer energi i uppgiften (Hattie 2012, s.157). 

 

Återkoppling kan ges på många sätt: genom affektiva processer, ökad engagemang och motivation, 

genom att ge olika intellektuella processer, försäkra för eleven att hen har/gör rätt eller fel, styrka 

om det finns eller behöver tilläggas mer information, ge direktiv som eleven kan eftersträva, och 

utvisa alternativa strategier som eleven kan använda för att förstå en viss information (Hattie 2012, 

s.157). Misstag måste välkomnas, eleven kan inte alltid nå inte perfekta resultat från början och 

detta ska inte anses som något negativt. För det är genom att erkänna snedsteg man kan skapa 

möjligheter. Det blir skillnaden mellan vad vi känner till, kan göra och vad vi strävar efter att veta. 

Att känna till misstagen för att kunna sträva vidare mot målet är syftet med återkoppling (Ibid, 

s.158). Genom att känna till detta lägger det grunden för formativ utvärdering av lärande. Det är 

när läraren anpassar teorier om vad eleverna faktiskt gör, säger, skapar eller skriver som de kan få 

en tydlig uppfattning av utvärderingen och ge eleverna återkoppling utifrån denna. Återkoppling 

placerades som en av de tio viktigaste påverkanfaktorerna på skolprestationer. Hattie anser att 

återkoppling kan verka med tre frågor (Ibid). De tre återkopplingsfrågorna är: “Vart är jag på väg?”, 

“Hur ska jag komma dit?” och “Vad är nästa steg?”.   

 

Den första frågan ,“Vart är vi på väg?”, handlar om lärandemålen (Hattie 2012, s.159). Detta menas 

med att läraren måste veta och tydliggöra målen för den specifika lektionen till eleverna. Det som 

visats är att elever oftast inte kan tydligt formulera lektionens mål. I många fall så är de 

resultatbaserade, som t.ex. att utföra den aktuella uppgiften och är sällan kompetensrelaterade, 

“förstå innehållet”. Detta kan vara en följd av att många lektioner handlar om enbart fakta och 

lärare som använder sig av katederundervisning. Vilket leder till att det gör det aktuellt och en 

allmän uppfattning från eleverna  med det resultatinriktade lärandet (Ibid, s.160). 

 

Som tidigare presenterats så har målsättning två komponenter: utmaning och engagemang. Måttligt 

och ansträngande mål hänger samman med återkoppling på tre betydande sätt: 
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1. Ger information om vilken prestationsnivå som krävs, vilket gör att man kan sedan följa 

upp sina resultat mot målet. 

2. Återkoppling gör så att elever (och/eller deras lärare) kan ställa upp fler lagom ansträngande 

mål när de tidigare målen uppnåtts. För detta krävs det tillräcklig förståelse för hur framsteg 

ser ut i ett specifikt ämne och det är troligtvis den viktigaste egenskapen av 

kunskapsinnehåll som begärs av lärare. 

3. Om uppgiften inte är tillräckligt ansträngande har återkopplingen antagligen inget värde. 

Om en elev tycker det är för lätt så har oftast de ingen nytta av att få eller ge återkoppling 

(Hattie 2012, s.160). 

 

Det som är viktigast i denna återkopplingsfråga är att eleverna är väl insatta om avsikten för 

lärandet, mål och riktmärken, tydlighet, utmaning och engagemang. Elever som förstår och känner 

till dessa begrepp kommer långt när det gäller de självreglerande egenskaperna för sitt egna lärande 

och söker då mer återkoppling (Hattie 2012, s.160). Ju större utmaning som eleven ges, desto större 

sannolikhet finns det att eleven begär och behöver återkoppling (Ibid, s.36). 

 

Andra frågan är “Hur ska jag komma dit?” och handlar det om återkoppling på framstegen mellan 

start och slutpunkten. Här blir det mest betydande att kunna ge eleven snabb formativ återkoppling. 

Hattie lyfter fem breda strategier som lärare kan använda sig av i denna fas (William & Thomson, 

se Hattie 2012, s.161). Att man tydliggör och dela lärandemål och krav för måluppfyllselse, att ha 

produktiva diskussioner i klassrummet, frågor och instuderingsfrågor, kunna ge återkoppling som 

hjälper eleven framåt, att inspirera eleverna att se sig själva som nyckeln till sitt egna lärande och 

att kunna uppmuntra till att använda elever som resurser till varandra. 

 

Den tredje frågan, “Vad är nästa steg?”, är mer konsekvent. Sådan återkoppling ska hjälpa eleven att 

välja de kommande mest lämpade utmaningarna och styra de till att utveckla självreglering under 

lärandeprocessen, att man lär sig strategier för att arbeta med uppgifterna samt vet vad man förstått 

och inte förstått. Målet med denna fråga är inte att bara ge dem svaret utan även lära dem ha egna 

svar på frågan (Hattie 2012, s.161). 

 

 

 

Den inspirerade läraren 

Att undervisa kräver väl genomtänkta metoder för att kunna fastställa att det sker en kognitiv 

förändring hos eleven. Det mest essentiella här, som tidigare nämnt, är att vara medveten om 

lärandemålen och veta när en elev uppnått dessa mål. Men också ha tillräckligt med vetskap om 

elevens förkunskaper och besitta tillräckliga kunskaper i ämnet för att kunna ge givande och 
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utmanande upplevelser så att det progressivt sker en utveckling. Misstag måste välkomnas och vara 

accepterade, för i den rätta trygga miljön så får eleven möjlighet att kunna experimentera (göra rätt 

och fel) med undervisningsinnehållet (Hattie 2012, s. 35). Att skapa en sådan miljö, som gör det 

möjligt för eleven att lära, kräver inspirerade och passionerade lärare. Sådan passion för att vilja 

lära ut kräver mycket mer än bara ämneskunskaper, undervisningsskicklighet eller dedikerade elever 

(även om dessa hjälper till). Det kräver en kärlek för ämnet, en etisk och hänsynsfull hållning till 

att vilja väcka elevens intresse för de ämnet undervisningen avser. Den passionen kan vara 

smittsam, förmedlingsbar och går att lära sig. Den klassas som de högst värderade resultaten av 

undervisningen och avspeglas i många av de påverkansfaktorerna som gör skillnad för 

skolprestationerna (Ibid, s.36). 

 

Läraren måste vara uppmärksam på vad som fungerar och inte fungerar i klassrummet. När det 

sker ett lärande och när det inte gör det, för att kunna tillföra passande strategier för inlärning vid 

rätt tillfälle (Hattie 2012, s.37). Denna färdighet benämns som “situationsmedvetande” (Ibid, s.151) 

och handlar om att istället för den traditionella katederundervisningen där läraren talar och eleverna 

sitter tyst i bänkarna bygga upp förmågan att kunna skapa mening, se mönster och kunna följa upp 

så att eleverna kan anpassa sig under arbetets gång. Det handlar om att kunna se lärandet genom 

elevernas ögon (Ibid.) 

 

Läraren måste tro på att alla elever kan uppnå lärandemålen. Detta kräver att man har stor respekt 

för sina elever och visar en passionerad övertygelse om att alla eleverna kan nå målen framgångsrikt. 

Lärarens vis att samverka och hantera eleverna, respekten för dem och att visa omtänksamhet och 

engagemang för dem måste kunna ses och vara tydligt. För elever kan se det (Hattie 2012, s.47). 

Hattie bygger detta resonemang på projektet “Measure of Effective Teaching Project”, där 

beräknade mervärdeskomponenten hos 3000 lärare bad eleverna till dessa lärare svara på enkäter 

om sina upplevelser. Det visade sig ha stora skillnader i hur eleverna ser på lektionerna med sådana 

s.k. “mervärdeslärare”, som medförde högre resultatvinster än vad som förväntats i relation till 

tidigare resultat hos eleverna. Exempelvis så fann man att lärare vars elever som menade att de 

“verkligen försöker förstå hur eleverna känner om saker och ting” mycket mer sannolikt gick i 

klasser där resultatvinsten var högre. Bilden av sådana lärare omfattas av engagemang och av 

respekt för eleverna, av lyhördhet för vad eleverna behöver och av lärare som bryr sig om och ser 

till att deras elever lär sig (Ibid, s.48). 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att undersöka elevers upplevelser och uppfattningar av kunskap- och 

lärprocesser inom skolämnet Idrott och hälsa. 

 

Undersökningen bygger på dessa tre frågeställningar: 

1. Vilken kunskap upplever elever att ämnet Idrott och hälsa ger? 
2. Vilken utvärdering upplever elever sker i ämnet Idrott och hälsa?. 
3. Hur uppfattar elever idrottsläraren som inspirationskälla till fortsatt fysisk aktivitet? 
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Metod 

I detta avsnitt kommer den valda undersökningsmetoden att presenteras. Här redogörs de olika 

val- och ställningstaganden som genomförandet av denna studie ställts inför. Även 

metodreflektion, urval samt etiska aspekter kommer att redovisas och diskuteras under detta 

avsnitt.   

Val av metod 

Vid valet av metod är det alltid forskningsfrågornas karaktär som styr. För att besvara 

forskningsfrågorna tillämpades en kvalitativ metod. Detta då det är elevernas uppfattningar och 

upplevelser som är vårt studieobjekt. En kvalitativ metod ger möjlighet till ett mer djupgående 

perspektiv på respondenternas utsagor, detta till skillnad från en kvantitativ metod där syftet är att 

mäta kvantiteten, det vill säga storlek eller volym (Esaiasson 2007, s. 88). 

 

Vi valde även att genomföra vår undersökning med hjälp av fokusgrupper. Detta då vi ansåg att 

fokusgrupp är fördelaktigt av flera anledningar. Bland annat så ville vi att våra respondenter 

tillsammans skulle diskutera och resonera sig fram till olika åsikter och tankar på de frågor som vi 

ställde. Vid en fokusgrupp är det alltså inte individen i sig som är intressant utan individen i 

egenskap av gruppmedlem (Bryman 2001, s.324). Då det kan vara svårt att förstå och svara på 

intervjuarens frågor menar vi att fokusgruppsintervju är att föredra när respondenterna går på 

högstadiet. Dessutom kan även fokusgrupp hjälpa respondenten i en annars stel och obekväm 

situation. 

Intervju 

Genom att utföra en kvalitativ metod var förhoppningen att samla in djupgående och detaljrik 

empiri. Undersökningens frågeställningar syftade till att undersöka elevers egna tankar, upplevelser 

och uppfattningar om idrott och hälsa som kunskapsämne. Detta menar Esaiasson är 

utgångspunkten vid användandet av intervju som metod, att utgå från människors 

vardagserfarenheter. Det finns två olika intervjuformer forskaren kan använda sig utav. Dessa två 

kallas för informationsundersökning och respondentundersökning. Vid en informations-

undersökning ses svarspersonerna som vittnen till en händelse, personerna som svarar på frågorna 

ska bidra till att komma fram till sanningen av ett händelseförlopp. Vid ett byte av svarsperson 

skulle i detta fall studiens resultat eventuellt kunna påverkas. (Esaiasson 2007, s.227). En 

respondentundersökning däremot undersöker svarspersonernas egna tankar om ett visst ämne. Det 

är dessa tankar som blir själva studieobjektet och därmed det som undersöks. Vid denna typ av 

undersökning påverkas inte resultatet om svarspersonerna byts ut mot andra personer (Esaiasson 
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2007, s.228). Med detta som bakgrund valde vi därför att genomföra en samtalsintervju med 

respondentkaraktär. Då det är elevernas egna tankar och åsikter som var vårt studieobjekt.  

 

Det finns även två olika typer av strukturer en forskare kan välja att använda sig utav. Dessa två 

kallas för ostrukturerad och semi-strukturerad intervju. Vid en ostrukturerad intervju använder sig 

forskaren av ett PM där forskaren förberett några teman inför intervjun utan specifika frågor. Detta 

för att anteckna och komma på frågor under intervjun. Det kan leda till att intervjuaren endast 

ställer en fråga, och det i sin tur leder till att respondenten själv får associera fritt och svara därefter. 

Intervjuaren reagerar endast på det som hen anser verkar vara intressant kopplat till studiens 

forskningsfrågor. Detta tenderar att likna ett vanligt samtal mellan två personer (Bryman 2001, 

s.301). Vid en semi- strukturerad intervju utgår forskaren från en så kallad intervjuguide, där 

forskaren förberett både teman såväl specifika frågor. Det finns även möjlighet att både lägga till 

och ta bort frågor från intervjuguiden beroende på intervjuns riktning. Respondenten kan vid en 

semi-strukturerad intervju bli mer styrd av forskaren, men respondenten ska likt den ostrukturerade 

formen även här ges möjlighet att svara fritt och ges frihet i att utforma svaren på sitt eget sätt 

(Ibid). Vid den semi-strukturerade formen används en intervjuguide, som kan ses som en 

minneslista över frågor som forskaren förberett och anpassat utifrån studiens forskningsfrågor. 

Detta för att underlätta för forskaren att få respondenten att svara på de ställda frågorna (Ibid, s. 

304). Vi utgick från en semistrukturerad form och använde oss av en intervjuguide (se bilaga 1) 

som vi hade med hjälp av våra forskningsfrågor och teoretiskt perspektiv utformat. Detta då vi 

ville känna oss väl förberedda innan intervjun och även ha möjlighet att lägga till och ta bort frågor 

från vår intervjuguide, beroende på vilken riktning intervjun gick. 

Fokusgruppsintrevju 

Vi beskrev kortfattat i avsnittet val av metod varför vi i vår undersökning valde att använda oss utav 

fokusgruppsmetoden. Vi kommer under detta avsnitt att ge en djupare beskrivning av vad 

fokusgruppsintervjuinnebär samt vilka fördelar det kan ge. Fokusgruppsintervju är en form av 

gruppintervju, där syftet är att intervjua flera personer samtidigt. Det kan upplevas som svårt att 

förstå distinktionen mellan gruppintervju och fokusgruppintervju, men Bryman menar att det finns 

tre tydliga skillnader. 

 

1. En gruppintervju syftar till att lyfta flera olika frågeställningar medan en fokusgruppsintervju 

betonar ett specifikt ämnesområde som respondenterna ska fördjupa sig i. 

 

2. Gruppintervjuer kan genomföras av forskaren för att spara tid, och i viss mån även pengar. Detta 

sker inte i samma utsträckning vid fokusgruppsintervjuer.  

 

3. Vid en gruppintervju är forskaren intresserad av att respondenten som individ svarar på de ställda 
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frågorna. I samband med en fokusgruppsintervju däremot är det individen i egenskap av en 

gruppmedlem som blir intressant och hur denne svarar på frågorna i interaktion med övriga 

deltagare (Bryman 2001, s.325).  

 

Fokusgruppsintervju är en metod som oftast används av forskaren för att på ett mer djupgående 

och detaljrikt sätt försöka förstå respondentens tankeprocess. I en vanlig gruppintervju ställs sällan 

intervjupersonen för ifrågasättande då intervjuaren inte uppfattar tvivelaktigheter. I en fokusgrupp 

måste respondenterna argumentera för eller emot sin egen åsikt då de andra gruppmedlemmarna 

ifrågasätter och ställer motfrågor. Detta kan ge forskaren en mer realistisk beskrivning av 

verkligheten samt värdefull data som annars inte skulle uppstå (Ibid, s. 327). Bryman sammanfattar 

ovanstående i följande citat “Meningsskapandet sker istället i samspel och diskussioner med andra. I den 

bemärkelsen kan fokusgrupper förmedla en bild av de processer genom vilka mening konstrueras i vardagen och i så 

måtto kan metoden betraktas som mer naturalistisk” (Bryman 2001, s.327). 

Urval 

I detta arbete ville vi undersöka hur elever på högstadiet upplever och uppfattar kunskap- och 

lärprocesser inom skolämnet Idrott och hälsa, detta med hjälp av en kvalitativ metod. Med 

anledning av tidigare erfarenheter av att genomföra kvalitativa undersökningar sökte vi kontakt 

med för oss redan kända personer, som arbetar på olika skolor runt om i landet. Detta för att det 

kan uppstå stora problem med att få kontakt med skolor i närområdet. Med det som bakgrund 

använde vi oss utav ett så kallat snöbollsurval. Ett snöbollsurval betyder att en informant kan föra 

informationen vidare till ytterligare en informant och så vidare (Esaiasson 2007, s.258). Vi fick 

genast positivt gensvar och fick kontakt med rektorn vid en högstadieskola i en liten stad i mellersta 

Sverige. Både eleverna samt skolans personal var positiva till att delta i vår undersökning. Det var 

skolan och dess personal som organiserade våra elevgrupper. Detta gjorde att det uppstod 

svårigheter för oss gällande kön- och åldersfördelning. Det totala deltagandet blev 6 respondenter, 

3 flickor och 3 pojkar i åldern 14-15 år. 

 

Genomförande 

Innan vi började med insamlingen av vårt empiriska material författades ett så kallat 

informationsbrev (se bilaga 2) där vi kort redogjorde för arbetets syfte och genomförande. Detta 

tillsammans med en medgivarblankett (se bilaga 3) mejlades ut till flertalet rektorer vid olika 

högstadieskolor. Vi fick genast positiv respons från en högstadieskola som vi sedan tidigare haft 

kontakt med, som gärna ville delta i vår undersökning. I samråd med skolans personal bestämde vi 

en tid samt datum när datainsamlingen skulle ske. På grund av hänsyn till elevernas schema samt 

lovdagar blev intervjutillfället senare än vad vi som forskare planerat i vår undersökningsplan. Vi 
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hade då fördelaktigt med tid att förbereda vår intervjuguide samt genomföra en pilotintervju. 

Pilotintervjun genomfördes för att testa vår intervjuguide för att se om vi behövde ta bort eller 

lägga till frågor. Vår pilotrespondent gav oss feedback på intervjun och förslag på eventuella 

ändringar.  

 

Vid intervjutillfället hade skolan förberett en lokal där vi tillsammans med respondenterna kunde 

sitta och genomföra intervjuerna. Innan intervjuerna började informerade vi återigenom om syftet 

med studien, vad respondenternas uppgift var samt att de när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande om så önskades. Dessutom informerade vi om intervjuerna kommer spelas in med hjälp 

av Ipad och mobiltelefon. Respondenterna svarade positivt på denna information och godkände 

att inspelningsteknik skulle användas.  

 

I vår transkribering har vi valt att omvandla intervjuerna till skriftspråk. Det betyder att vi medvetet 

valt att inte ta med “eh” “hmm” “mmm” och så vidare. Detta för att underlätta för oss vid 

genomgången av vårt insamlande datamaterial samt underlätta vår analys. 

Reflektion över metodval 

Vi hade som ambition att intervjua mellan tre till fem olika grupper med cirka 3-4 deltagare i varje 

grupp. Detta för att samla in ett större datamaterial för att öka generaliserbarheten. Dock fick vi 

endast möjlighet till att intervjua två olika grupper med ett totalt deltagande på 6 individer. Detta 

på grund av att både lärarna såväl eleverna uttryckte en stress vid denna tidpunkt i samband med 

terminsslutet.  

 

Bryman menar att det finns ett antal praktiska aspekter som forskaren bör tänka på vid 

genomförandet av en fokusgruppsintervju. Det kan vara direkt avgörande för hur intervjun 

fortlöper samt hur respondenterna svarar på frågorna om forskaren eller den som leder intervjun 

tenderar att vara för aktiv i diskussionen. Det vill säga att gruppledaren lägger sig i när 

respondenterna diskuterar eller inte låter dem tala till punkt (Bryman 2001, s.331). Eftersom att vi 

hade förberett oss väl med en intervjuguide samt genomfört en pilotintervju så upplevde vi att 

respondenterna var i fokus och att vi som forskare endast styrde samtalet när samtalsämnet inte 

var kopplat till syftet med vår undersökning.  

 

Som vi nämnde i föregående avsnitt så är det forskningsfrågans karaktär som avgör vid valet av 

metod. Vi menar att vårt val av intervju som metod var korrekt och adekvat i förhållande till våra 

forskningsfrågor. Vi valde att genomföra fokusgruppsintervjuer, detta då vi ville att respondenterna 

i större utsträckning skulle diskutera sig fram till svaren på våra frågor. Detta då vi likt Bryman tror 

att värdefull information kan uppstå med hjälp av gruppinteraktionen (2001, s.327). 
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Etiska aspekter 

Vid genomförandet av denna undersökning  har vi förhållit oss till vetenskapsrådets fyra riktlinjer 

gällande god forskningsed. I följande avsnitt kommer en presentation av dessa riktlinjer samt hur 

undersökning har genomförts för att efterfölja dessa. 

   

Det finns enligt vetenskapsrådet fyra riktlinjer att förhålla sig till vid humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning. Dessa fyra är sekretess, anonymitet, tystnadsplikt samt 

konfidentialitet. Den första riktlinjen; sekretess gäller endast om datameterialet faller under 

sekretess- och offentlighetslagen. Däremot belyser sekretessen att alla allmänna handlingar är 

offentliga handlingar, däremot finns det fall där sekretessen är absolut vilket betyder att datamaterial 

ska hemlighethållas (Vetenskapsrådet 2011, s.67). 

 

Den andra riktlinjen lyfter frågan om anonymitet. Att deltagarna i en studie ska kunna garanteras 

anonymitet är i vissa fall en förutsättning för att undersökningen ska kunna genomföras. Med detta 

krav menas att deltagaren avidentifieras, det vill säga att namn och andra personuppgifter inte 

exponeras. Däremot kan dessa typer av uppgifter i vissa undersökningar vara av intresse för 

studiens resultat. Så var inte fallet i denna undersökning utan deltagarna förblev anonyma genom 

att få fiktiva namn, dessutom avslöjades inte stad eller skola som deltagarna befann sig på. 

(Vetenskapsrådet 2011, s.68). 

 

Den tredje riktlinjen; tystnadsplikt är kopplat till det första kravet gällande sekretess. Tystnadsplikt 

innebär att information som lämnats i förtroden inte vidarebefodras till andra personer. Detta gäller 

främst inom bland annat hälso- och sjukvård, socialtjänsten samt bland präster. Däremot får 

tystnadsplikten röjas om forskaren i samband med undersökningen får kännedom om handlingar 

som enligt lag är ett brott, exempelvis barnmisshandel. Vid ett sådant fall väger anmälningsplikten 

tyngre (Vetenskapsrådet 2011, s. 68).  

 

Den fjärde riktlinjen; konfidentialitetskravet belyser att respondenterna ska garanteras 

konfidentialitet och att de uppgifter som respondenterna lämnar kommer att förvaras på ett sådant 

sätt att utomstående inte har tillgång till dessa. För att uppfylla detta krav har våra respondenter 

fiktiva namn i resultatredovisningen. Detta för att garantera avkodning av respondenterna som 

individer samt att utelämna namn på skolan och i vilken stad skolan är belägen. Vi har i vår 

resultatredovisning valt att namge våra respondenter med “A, B, C, D, E,”. Dessutom har all 

insamlad data förvarats oåtkomligt för utomstående (Vetenskapsrådet 2011, s.67). 
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Resultat/Analys 

I följande avsnitt kommer vi att presentera vårt resultat. Resultatet är indelat utifrån synligt lärandes 

tre komponenter målinriktat lärandemål, återkoppling/utvärdering och den inspirerade läraren. 

Varje komponent redovisas med ett resultat och efterföljs av analys.  

Resultat - Målinriktat lärandemål 

Mål och syfte med lektionen upplevde respondenterna att de inte får veta. Läraren har en samling 

med dem där läraren går igenom dagens aktiviteter, dock inte vad syftet med aktiviteten är eller 

vilket lärande som eleverna ska uppnå. Respondent D menade att läraren berättar om aktiviteten 

som de ska genomföra är högintensiv eller lågintensiv, samt vilka muskelgrupper de ska träna. 

 

Nä, inget om varför, han brukar ju säga om det är lågintensivt eller högintensivt och vilka muskelgrupper vi tränar. 

 

Vidare berättade respondenterna att de själva inte efterfrågar eller ifrågasätter varför de ska göra en 

viss aktivitet eller varför de ska kunna det. Respondent C menade att de utför aktiviteten utan en 

förståelse av syfte/mål. 

 

Vi gör väl mest bara det. Det dem säger att vi ska göra. 

 

Alla respondenter var eniga om att de inte får veta syfte eller mål med aktiviteterna som de 

genomför, endast vad de ska göra och hur detta ska gå till. Vi frågade om respondenterna själva 

efterfrågar information om målet med lektionen. Respondenterna svarade enigt att detta inte är 

något de frågar. Däremot menade Respondent F att hen tror att syftet med att de genomför alla 

aktiviteter är för att de ska bli bedömda och i slutändan få ett betyg. 

 

Alltså vi blir ju bedömda i olika grejor, så det är väl därför vi ska lära oss, för att vi ska få ett betyg i det. 

  

Vidare så berättade respondenterna att de har en färdig planering där läraren har bestämt vilka 

aktiviteter som terminen kommer att innehålla, någon information på denna terminsplanering om 

syfte och mål saknas. Respondent A bekräftade detta och menade att frågan om vad de ska göra 

alltid lyfts, och hur och varför uteblir. 

 

Ja vi får ju veta vad vi ska göra, det är ju det enda. 

 

Respondenterna diskuterade sedan syftet med ämnet Idrott och hälsa och varför de har ämnet i 

skolan. Respondent B och C menade att de har Idrott och hälsa i skolan i hälsofrämjande syfte, 
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eftersom att ämnet heter Idrott och hälsa. Respondent E lyftde dessutom att syftet med ämnet är 

att de genom fysisk aktivitet kan prestera högre i skolans övriga ämnen. 

 

Ja för vår hälsa kanske? För att man ska må bra och kunna prestera i skolan. 

 

Dessutom menade respondenterna att Idrott och hälsa endast medför en kunskap som de har 

användning för senare i livet om de skulle välja att utbilda sig inom området hälsa och fysisk 

aktivitet. Ett livslångt lärande och intresse för att fortsätta med fysisk aktivitet tyckte de inte att 

ämnet ger eller bidrar till. 

 

Det beror lite på vad man gör. Vad man ska utbilda sig till eller vad man vill bli eller jobba med. Som ni, om man ska bli 

idrottslärare, personlig tränare eller nått sånt. 

 

I skolans övriga ämnen menade respondenterna att de får information om vad de ska lära sig. 

Respondenten A menade att de i andra ämnen kan se en koppling mellan den förmedlade 

kunskapen och livet utanför skolan, men under idrottslektionerna ser hen inte kopplingen. 

 

Ja, ibland så kan det jämföra sig i verkliga livet i andra ämnen och så. Men idrott brukar jag inte märka så mycket av det. 

 

Vidare förklarade Respondent A att idrottsämnet ger en biologisk kunskap men reflekterar och 

tycker att detta bör tas upp på under skolämnet biologi istället. 

 

Nej, det ger väl kunskap om kroppen och så men jag skulle hellre sätta det på biologin att det är mer biologiskt. 

 

Respondenterna pratade om teorilektionen de haft. Där de fick lära sig om kondition, låg intensiv 

och högintensiv träning. Samt olika sjukdomar man kan få om man inte tränar och vad som kan 

göra konditionen bättre eller sämre. Respondent A förklarade och tänker att detta hellre skulle tas 

upp på biologin i skolan för att avsätta mer tid till idrotten/fysiska aktiviteten. 

 

Men jag skulle hellre sätta det på biologin så att vi får mer tid till idrott. 

 

Respondenterna var tveksamma till vad de skulle vilja lära sig och vad för innehåll idrottsämnet 

skulle ta upp för att vara lika viktigt att lära sig som ämnet biologi. Respondent B uttryckte att hen 

skulle vilja ha mer nyttig kunskap inför framtiden. 

 

Man borde lära sig som man har nytta av i framtiden. Ja alltså kondition är ju bra att ha överhuvudtaget som man kanske 

borde ha mer sånt än att bara springa runt med en boll, för det kommer man ju inte ha nytta av direkt. 
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Respondenterna känner en viss vilja att veta varför de gör det dem gör och varför dem ska kunna 

t.ex. bollsport. Respondent B berättade att de har ju samlingar på lektionerna, men inget syfte/mål 

tas upp varför de utför den aktivitet dem gör. Vidare utvecklade Respondent B sitt svar om varför 

det inte skulle vara bra att ha idrott. 

 

Ja det skulle vara mer, vi har ju de här samlingarna men där pratar de mer om historiken bakom sporten än varför vi gör just 

den sporten idag. Ja det ger ju ingenting, man lär sig ju ingenting av att ha idrott. Det kanske mest är för att det är skönt att 

slippa sitta på lektion och skriva och så. 

 

 Analys – Målinriktat lärandemål 

Det ter sig väldigt tydligt i resultatet att respondenterna har ingen sorts förståelse för vad syftet 

eller målet är med idrottslektionerna och det uttalas heller inte utav läraren. En av de största 

påverkansfaktorerna i effektivt lärande som påvisats enligt Hattie är att vara tydlig och göra eleven 

medveten om lärandemålen (Hattie 2012, s.35). Detta för att synliggöra för eleverna vad för slags 

resultat som efterfrågas att åstadkomma och för att det i sin tur gör det synlig för läraren när eleven 

nått målet och underlättar sedan värderingen av att det skett ett lärande (Ibid, s.73-74, 77). När 

respondenterna uttryckte sig om vad de upplevde syftet var med lektionerna så var svaren kopplade 

till att utföra aktiviteterna för att bli bedömd och få betyg. Detta kan tolkas som att eftersom de 

inte får något slutmål och syfte uttalat med aktiviteterna på idrottslektionerna, gör det då att den 

enda bild de får och ser av vad som ska åstadkommas är att de ska bli bedömda. Respondenterna 

upplever inte att ämnet bidrar till någon vidare kunskap inför framtiden, förutom om fallet är att 

de ska utbilda sig vidare till något inom det området, och uppfattar att det enda de ska göra är att 

prestera och utföra fysisk aktivitet. Lärandeprocessen är nästintill icke existerande. Utmaningen 

med idrottslektionerna för eleverna blir här att endast prestera ett resultat, ett resultat de dessutom 

inte vet vad det ska vara. Enligt Hatties belägg är utmaning en av de viktigaste faktorerna till ett 

produktivt lärande. Han menar att vikten av att uppgiften är tillräckligt utmanande blir essentiell 

för att väcka ett engagemang så att inte eleven tvivlar på sig själv eller tappar lusten, för desto större 

engagemang desto större resultat (Ibid, s.78-79). Det är viktigt att eleven  har ett självförtroende i 

lärandeprocessen och känner att de kan uppnå lärandemålen (Ibid, s.79-80). Men i och med att 

respondenterna inte upplever något lärande i ämnet faller således Hatties kriterier för målinriktat 

lärandemål bort, när varken lärandemålet uttalas och därmed inte förstås av eleven. Grunden för 

ett effektivt lärande försvinner. 
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Resultat - Återkoppling/Utvärdering 

Respondenterna förklarade att de brukar ha samlingar i slutet av lektionerna. Respondent A 

berättade då att på samlingen i slutet av lektionerna brukar bestå av lite kort fakta ibland om 

idrotten, där läraren lyfter historik om aktiviteten.  

 

Då brukar han gå igenom lite saker om själva idrotten vi gör. T.ex basket då går han igenom lite historik om basket och 

sånt. Ibland. 

 

Respondent C berättade att lärarens utvärdering av lektionen utgör endast av ett svar från varje 

elev huruvida de tyckte att lektionen var rolig eller inte rolig. Vilket de använder sig av att göra och 

visa tummen upp (roligt) och tummen ner (inte rolig). Men visar ingen antydan på att läraren 

fastställer ett lärande eller frågan ”vad har ni lärt er idag?”. 

 

Men han frågar typ hur vi tyckt att det har varit och sånt, och så får vi besvara det. Och antingen så får vi liksom sätta 

tummen upp med handen, eller tummen ner. Så han får ett svar av alla och inte bara en person. 

 

Alla respondenterna instämmer helt att de inte får någon slags feedback av läraren i idrott. 

Respondent B sade att detta sker endast en gång per termin och att det inte sker förrän det slutgiltiga 

betyget sätts. 

 

Nej, det brukar inte vara förrän man får höra betygen. 

 

Respondent A förklarade när betygsbedömningen ges och hur detta samtal kan låta och berättade 

att de bedöms i de olika momenten de utför och får en motivering till betyget. 

 

Nej men dom tar ju någon lektion innan, så tar han ut en och en. Så visar han på datan vad vi har fått i dem olika sakerna 

vi har gjort. Det är väl typ så han gör, så berättar han lite varför det kanske blev ett C och inte högre. 

 

Respondenterna hävdade att de ibland får lite tips för hur de kan förbättra sig, men har väldigt 

svårt att uttrycka sig när de ska nämna exempel på dessa tips. En lång tystnad infinner sig i lokalen 

och det är märkbart att detta är en svår fråga att besvara. Respondent B påpekade att tips och 

förbättringar hänvisas till att träna utanför skolans tidsramar. Men att t.ex. med bollsporter ges 

endast ett betyg. 

 

Men om det är simning och man inte är så bra. Då kan han säga typ att liksom, om ni tar och går någon dag med kompisar 

och försöker lära er. Och sen om det är en vanlig lektion så, alltså om det är en vanlig lektion och vi kör basket liksom och 

såhär håller på med bollsporter då säger han väl inte så mycket liksom vad vi måste träna på. Då ger han oftast bara betyg. 

Men det är väl mest om vi gör något såhär, simning, orientering och såhär. 
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Respondenterna berättade att någon sorts självbedömning, att sätta betyg på sig själv, inte 

förekommer inom idrottsämnets tidsramar. Men att självbedömning och utvärdering sker under 

utvecklingssamtalen en gång per termin. Respondent B berättade följande: 

 

Men det gör man ju på utvecklingssamtalen. Med våra mentorer. Då brukar man få ett papper och så sätter man upp såhär.. 

vilket betyg vill jag nå i det här ämnet, så får man skriva det i alla ämnen. Och så har man väl det som ett mål liksom. Och 

sen så finns det också frågor på det pappret ”vad ska jag bli bättre på”, ”hur ska jag göra för att bli bättre på det. 

 

Gällande återkoppling/utvärdering menade respondenterna att de får återkoppling i ämnet Idrott 

och hälsa, men endast då de får ett betyg eller tillbaka ett resultat på ett skriftligt prov som de haft. 

Respondent B menade således att någon utvärdering på lärandet inte sker. 

 

Nä vi får bara tillbaka testet och får veta vad vi fick, sen är det inget mer med det. 

 

Vidare menade respondenterna att de inte får någon information om vad de blir bedömda i när de 

exempelvis har dans. Däremot lyfte Respondent A att när de har orientering får de betyg i bland 

annat tid, det vill säga hur snabbt de springer en bana. 

 

Nej det är olika banor som är olika svåra, man får välja själva om man vill ha E, C eller A-bana. Och hur många kontroller 

man tagit och vilken tid man får. 

Analys – Återkoppling/Utvärdering 

Svaren från respondenterna tyder på att återkoppling och utvärdering är sällan någon befintlig eller 

återkommande del i undervisningen. Respondenterna berättade att under samling i slutet av 

lektionen att läraren ibland kan nämna lite historik om idrotten och få utvärdera aktiviteten genom 

att yttra sig om vad de tyckte om den, tummen upp eller tummen ner som i detta fall motsvarar 

roligt eller inte roligt. Inget fastställande av ett lärande sker. När man ställer detta mot Hatties 

resonemang, där han menar att återkoppling och utvärdering är en viktig och avgörande 

komponent i resultatrik undervisning och lärande så faller sig detta kort. Återkoppling ska syfta till 

att minska det tomrum mellan var eleven befinner sig och var hen förväntas vara, lärandemålet. Ju 

klarare bild av lärandemålet desto effektivare kan eleven förflytta sig mellan punkterna (2012, 

s.157). Som tidigare nämnt under “Målinriktat lärandemål” så har vi redan fastställt att detta inte 

uppfattas av eleverna eller uttalas av läraren. Det första steget eller den första återkopplingsfrågan 

“Vart är jag på väg?” (Ibid, s. 158) besvaras och verkar inte i detta fall, vilket gör att återkopplingen 

inte kan fullbordas.  
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Respondenterna förklarade att de ibland kan få tips för vad som ska förbättras och hänvisas då att 

träna självständigt utanför skolans tidsramar, men i bollsport ges bara ett betyg. Dessa betyg och 

bedömningar kommer inte förrän i slutet av terminen då läraren visar respondenternas betyg i de 

olika momenten/aktiviteterna de haft. Undervisningen tenderar att vara resultatinriktad, vilket även 

visats i vår analys om “Målinriktat lärande” att det är den uppfattningen eleverna får av ämnet. 

Hattie menar på att när det endast handlar om att utföra den aktuella uppgiften, resultatbaserade 

lärandemål, leder således till denna uppfattning hos eleverna (2012, s.160). De nästkommande 

återkopplingsfrågorna “Hur ska jag komma dit?” och “Vad är nästa steg?” blir här obetydande 

eftersom dessa bygger på att det finns ett slutmål (Ibid, s.161). 

Resultat – Den inspirerade läraren 

Respondenterna menade att det viktigaste är att läraren förbereder roliga lektioner samt att de skulle 

vilja se en större variation i aktiviteterna som läraren väljer. Respondent E menade att läraren dock 

inte inspirerar hen till att vilja hålla på med mer idrott på fritiden. 

 

Nä inget speciellt. Mer såna där andra saker så man får prova på nya saker, de sporter som vi gör nu har vi redan gjort och 

det är inget jag vill hålla på med. 

 

Respondent F menade dessutom att hen skulle vilja få vara med och bestämma mer över 

lektionsinnehållet. Att hen skulle bli mer inspirerad av att fortsätta idrotta om läraren skulle ta större 

hänsyn till elevernas intressen. 

 

Jag vet inte, men kolla upp lite vad eleverna är intresserade av och göra mer sånt. 

 

Respondenterna hade väldigt svårt att uttrycka hur en bra idrottslärare ska vara och hur läraren ska 

inspirera dem. Efter en paus påpekade Respondent A att hen tycker en lärare ska vara varierad i 

sin undervisning. 

 

Kreativ. Alltid hitta på något nytt till eleverna, och inte bara köra samma gamla hela tiden. 

  

Respondent C menade dessutom att hen önskar att läraren tagit in önskemål från dem och anpassat 

undervisningen mer det. 

 

Och så ska väl läraren lyssna på vad eleverna tycker och så. Lyssna på oss. 

 

Respondent B sade att hen tycker en lärare ska vara snäll först, men att läraren borde fråga eleverna 

om åsikter om deras undervisning. 
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Man ska typ kunna ta till sig om eleven säger, såhär kritik från eleverna, både om det är bra eller dåligt. Man borde ändå 

fråga elever också vad dom tycker, om dom tycker att man är bra på det man gör eller om man behöver förbättra nånting. För 

det brukar vi få göra i andra ämnen ibland. Alltså typ om det finns nånting som läraren kan göra bättre. 

 

Respondenterna upplever inte att de blir särskilt motiverade eller inspirerade av 

idrottsundervisningen, men har svårt att formulera vad som i sådana fall skulle ändras för att den 

skulle bli det. Respondent B tyckte att eleverna borde få vara mer involverade i lektionsinnehållet. 

 

Men att eleverna själv får önska en lektion typ. Då gör man ändå nånting man tycker om. 

 

Respondenterna upplever inte att det hänt att de vill fortsätta utöva en aktivitet de haft under 

idrottsundervisningen utanför skolan eller senare i livet. Respondent A berättade att hen känner att 

då är det bara en lyckad lektion, men beroende på hur engagerad klassen varit i aktiviteten. 

 

Nej men bara att det var en bra lektion, för nästa lektion kanske inte är lika bra det beror ju på hur klassen vill prestera 

och så. 

 

Respondenterna pratade om frånvaro i idrottsundervisningen och vad för aktiviteter där det 

uppstår hög frånvaro. Respondent C uttryckte att detta kan förklaras att eleverna tycker att de redan 

har tillräcklig kunskap i det ämnet. 

 

Sen finns det vissa som tycker att simning är onödigt att ha, för att det kanske redan kan simma. Fast det är ju bra att 

kunna livräddning och så. 

Analys – Den inspirerade läraren 

Respondenterna upplever inte att de inspireras av undervisningen till fortsatt fysisk aktivitet senare 

i livet och hade ganska svårt att svara på hur en bra idrottslärare ska vara, men fokuserar mycket 

på att det ska vara roligt och att läraren borde ta hänsyn till elevernas intresse och åsikter. Hattie 

anser att för att kunna bedriva inspirerad undervisning så måste läraren vara uppmärksam på när 

det sker ett lärande och när det inte gör det, ett s.ka. “situationsmedveten”. Det är viktigt att läraren 

ser lärandet genom elevernas ögon för att kunna skapa mening (2012, s. 37. s.151-152). Detta sätter 

käppar i hjulet för att en inspirerad undervisning ska ske då vi i de tidigare analyserna fastställt att 

lärandet verkar inte stå i fokus i ämnet och respondenterna upplever heller inte att ämnet ger en 

värdefull kunskap inför framtiden. Denna komponent, den inspirerade läraren, baseras även på att 

eleven är medveten om lärandemålen (Ibid, s. 35). Detta försvårar att en inspirerad undervisning 

ska ske när läraren inte gör eleverna medvetna om dessa. Enligt Hattie måste misstag välkomnas 

(Ibid.) och i den resultatinriktade undervisningen som upplevs av respondenterna ges inte mycket 
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möjligheter till misstag för eleverna. Detta ger då inget utrymme för en progressiv utveckling när 

fokuset ligger i att helt enkelt prestera ett idrottsligt resultat och inte ett lärande ska ske.  
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Diskussion 

Sett till uppsatsens frågeställning om hurvida elever upplever att Idrott och hälsa förmedlar och ger 

en kunskap kan vi utifrån vårt resultat och vår analys se likt Håkan Larsson att våra 

respondenter  upplever ämnet Idrott och hälsa som ett tillfälle för fysisk aktivitet och fokus ska 

vara på roliga aktiviteter. Dessutom ser respondenterna lektionerna i Idrott och hälsa som ett 

avbrott i den ordinarie undervisningen och att ämnet Idrott och hälsa ska ses som ett hjälpmedel 

till att uppnå högre betyg i skolans övriga ämnen (Larsson 2004, s.40).  

 

Respondenterna uppvisade en gemensam syn på ämnet där de menade att målet med 

undervisningen var att vara fysiskt aktiva, och att ett lärande således inte skulle ske. Respondenterna 

menade även ämnet Idrott och hälsa inte bidrog med någon kunskap som de kommer att ha 

användning för senare i livet. Detta i jämförelse med resultatet av Skolinspektionens flygande tillsyn 

som genomfördes 2010 som visade att det som fokuserades och lyftes fram var ofta bollspel eller 

bollek. Skolinspektionen menade då att det fortfarande fanns en syn på ämnet Idrott och hälsa som 

ett rent praktiskt ämne där målet är att vara fysiskt aktiv och få motion, att se ämnet som ett 

kunskapsämne där kunskap och lärande är i fokus har inte fått genomslag (Skolinspektionen 2010, 

s.7).  En av respondenterna menade att kroppens biologi, det vill säga muskler och hur de arbetar 

inte borde tillhöra ämnet Idrott och hälsa utan borde lyftas i skolämnet biologi istället och att det 

då skulle ge plats för mer idrott. Vid kvalitetsgranskningen av ämnet Idrott och hälsa från 2012 

kunde Skolinspektionen påvisa bland annat att området rörelse prioriterades samt att på 35 av 36 

skolor saknade eleverna förståelse för vad syftet med ämnet Idrott och hälsa är (Skolinspektionen 

2012, s.17).  Även de resterande respondenterna uppvisade denna avsaknad då de menade att syftet 

med ämnet är att de ska vara fysiskt aktiva. Detta kan leda till att respondenternas betyg inte är i 

enlighet med kunskapskraven då rörelse endast är en av tre huvudområden som ska lyftas i 

undervisningen. Övriga två kunskapsområden prioriteras inte lika högt i undervisningen. 

Skolinspektionen poängterade även detta då de menade att eleverna i kvalitétsgranskningen inte 

bedöms utefter kunskapskraven då undervisningen inte är utformad efter alla moment som ämnet 

ska lyfta (2012, s 13). Eleverna ska enligt kunskapskraven förutom att uppvisa komplexa rörelser 

dessutom bland annat kunna sätta upp mål, planera och genomföra träning och annan fysisk 

aktivitet, utvärdera aktiviteterna genom att föra samtal och resonemang som kan kopplas till 

aktiviteten, kosthållning och den allmänna påverkan på hälsan med mera. Detta är 

kunskapsområden som respondenterna upplevde inte tog plats i undervisningen (Skolverket 2011, 

Lgr11). 

 

Ämnet Idrott och hälsa har fått en ny karaktär. Både lärarens- och elevernas roll har förändrats. 

Tidigare stod läraren för en förmedlingspedagogik och eleven var den lärande. I och med 

införandet av Lgr 11 har dessa roller dock förändrats och eleverna ska nu själva ta ett större ansvar 

över sitt eget lärande och sin egen lärandeprocess. Läraren ska agera handledare och leda eleven på 
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vägen mot kunskap (Raustop 2013, s.37). Respondenterna upplever att de inte får påverka sin egen 

undervisning och därmed inte heller sitt eget lärande, dessutom upplever inte respondenterna att 

något lärande sker vilket innebär att lärarens roll som handledare till kunskap uteblir och ersätts 

med roll som tränare. Även Redelius, Fagrell & Larsson lyfte detta i sin forskning och menade att 

idrottslärarna utgår mer från föreningsidrott i sin undervisning än från skolidrott. Vilket betyder att 

det är idrottsliga prestationer som är i fokus istället för kunskapsprogression (2009, s 258).  

 

Den gamla synen på Idrott och hälsa som ett rent fysiskt ämne har inte försvunnit och att se ämnet 

som ett kunskapsämne har inte fått genomslag (Skolinspektionen 2010, s13). Genom en 

tillbakablick på Lgr 69 kan vi utläsa följande mening “Den skall hos eleverna söka väcka bestående intresse 

och förståelse för behovet av fysisk aktivitet som ett medel till rekreation och hälsa”.  Innebär detta att ämnet 

under årtionden har syftat till att få elever intresserade för att fortsätta med fysisk aktivitet senare i 

livet, detta för att främja den personliga hälsan och därmed även utveckla kunskaper om hur 

individen ska främja en hälsosam livsstil, men inte lyckats? Både Kirk (2013) och Redelius, Fagrell 

& Larsson (2009) menar att lärarna i Idrott och hälsa ofta har ambitionen till att väcka detta intresse 

hos eleverna men att de misslyckas på grund av undervisningens utformning. 

 

Avslutningsvis sett till studiens resultat och analys finns en syn på Idrott och hälsa som ett ämne 

där prestation i olika idrottsgrenar är det som uppmärksammas och premieras. Respondenterna 

saknar förståelse för såväl ämnets syfte och vad undervisningen ska bestå av. Dessutom är det 

viktigare att undervisningen ses som rolig än att undervisningen ska bidra med en kunskap och ett 

lärande. Hade lärandemålet däremot varit tydligt och uttalat hade respondenterna haft en annan 

förståelse och syn på ämnet i helhet (Redelius, Quennerstedt & Öhman 2015, s.13).  
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Konklusion 

Sammanfattningsvis har studiens forskningsfrågor varit adekvata i förhållande till tidigare forskning 

som gjorts på området. Den tidigare forskningen inom området Idrott och hälsa som kunskapsämne 

visar att elever såväl lärare har en syn på ämnet som ett praktiskt ämne där fysisk aktivitet och roliga 

aktiviteter är det som ska fokuseras i undervisningen. Även respondenterna i vår studie uppvisade 

denna syn på ämnet där de menade att Idrott och hälsa inte är ett kunskapsämne, och de  teoretiska 

kunskaperna som hör ämnet till bör flyttas till undervisningen i skolans övriga ämnen. Detta kan 

kopplas till att ämnets lärandemål inte är uttalat och med att lärandemålet inte synliggörs faller även 

de andra delarna bort.  Däremot går detta resultat och analys inte att generalisera då studien endast 

genomförts på 6 respondenter. Dessutom grundar sig John Hattie’s synligt lärande, vilket denna 

studie utgår ifrån på forskning gjort i Australien samt Nya Zeeland vilket försvårar verifieringen av 

hans teori. 

 

Denna studie har lyft elevers uppfattningar om ämnet Idrott och hälsa och analyserats utifrån John 

Hatties teori synligt lärande, forskningen inom detta område är sparsamt förekommande i Sverige. 

Med anledning av detta menar vi att denna undersökning är ett bidrag till didaktisk forskning. 

Vidare forskning 

Då Hatties forskning är gjord i Australien och Nya Zeeland vore det intressant om liknande 

forskning kunde genomföras i den svenska skolan. Den forskningen skulle kunna bidra med en 

undervisningmodell som lärare kan använda sig utav. 

 

. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Denna intervjuguide är tematiskt indelat utefter de tre valda principer som synligt lärande delvis 

bygger på.  

 

Målinriktat lärandemål 

 

- Kan ni beskriva hur en vanlig idrottslektion brukar se ut? 

- Vad upplever ni att ni lär er på idrottslektionerna?  

- På vilket sätt berättar er lärare för er om lektionens mål, det vill säga vad ni ska lära er? 

- Om läraren inte berättar målen, tar ni själva reda på målen då? Varför gör ni det/Varför 

gör ni inte det? 

- Vilka upplevelser har ni av målen med idrott och hälsa, är de lätta att uppnå och förstå? 

 

 

Återkoppling/utvärdering 

 

- Vad brukar lektionerna/teman avslutas med? 

- Vad för utvärdering sker av lektionerna? (Vilken utvärdering sker för att säkerställa ett 

lärande) 

- Vad upplever ni för feedback från er lärare? Får ni feedback hela tiden (formativ 

bedömning) eller endast vid avslutad lektion/tema? 

- På vilket sätt får ni bedöma ert eget lärande? Får ni sätta betyg på er själva? 

 

 

Den inspirerade läraren 

 

- Hur upplever/tycker ni att en bra idrottslärare/lärare ska vara? 

- Upplever ni att det sker en inspirerad undervisning (känner motivation)? Om ja, på vilket 

sätt inspireras ni? Hur är läraren då? 

- Vad för resultat upplever ni att inspirerad undervisning ger? 
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Bilaga 2. Informationsbrev 

Information om en studie av elevers lärprocesser 

  

Vi är två lärarstudenter som läser på lärarprogrammet vid Uppsala Universitet och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Arbetet ingår 

i kursen Idrott och hälsa C och kommer därför att inriktas på skolämnet idrott och hälsa. 

Studien syftar till att undersöka elever på högstadiets uppfattningar om ämnet idrott och hälsa som 

ett kunskapsämne i skolan. I studien vill vi undersöka vilka uppfattningar eleverna har gällande 

kunskapsförmedlingen i ämnet samt elevernas uppfattningar om idrott och hälsa som 

kunskapsgivande ämne. 

 Datainsamlingen kommer att ske genom kvalitativa fokusgruppsintervjuer där 3-4 personer 

intervjuas samtidigt. Intervjuerna kommer att ske i anslutning till skolans område och ta ca 1-1,5 

timme. Vi kommer att använda oss utav ljudinspelning för att sedan transkribera intervjuerna, detta 

för att underlätta för vår resultatredovisning samt analys. 

 Datainsamlingen kommer att ske under april månad. Insamlade data kommer att analyseras under 

innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan 

ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien (publikationer, 

seminarier och konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte 

att användas för annat än forskning och presentationer av studiens resultat. 

  

Är du/ni positiv/a till att delta i denna studie? Om du/ni är positiv/a till deltagande undertecknas 

den medföljande blanketten om medgivande och lämnas i samband med intervjutillfället. Om 

du/ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare innan 

ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter). Vi kommer även att ta in medgivanden från berörd 

personal på skolan såsom rektor och lärare. Efter att vi har mottagit alla medgivanden kommer vi 

att bestämma dagar för datainsamling. Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas 

när som helst, även efter att datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 

  

Studiens handledare 

Kristina Ahlberg 

kristina.ahlberg@edu.uu.se 

  

Uppsala 10 april 2015 

  

Caroline Philipp, caroline.philipp7390@student.uu.se 

Eveline Hansson, eveline.hansson9478@student.uu.se 
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Bilaga 3. Medgivarblankett 

Till vårdnadshavare 

  

Medgivande till deltagande i en studie 

 

Studien, som kommer att handla om elevers lärprocesser i idrott och hälsa, kommer att utföras 

inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Caroline Philipp och Eveline Hansson 

går sista terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

vid Uppsala universitet. Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda 

studie. Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer 

att intervjuas i sin skolmiljö. Jag har förklarat för mitt barn vad studien innebär och jag har uppfattat 

mitt barn har förstått detta och vill delta i studien. 

  

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min/mitt barns medverkan 

är frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn. Jag vet att jag kan begära 

att forskning inte utförs på insamlade data där mitt barn deltar, även efter att datainsamlingen har 

genomförts. Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett 

sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning 

och forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

  

Barnets namn:……………………………………………. Födelsedatum: …………………… 

  

1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 

  

Adress: …………………………………………………………………………….. 

  

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

  

  

2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 

  

Adress: ……………………………………………………………………………… 

  

Telefon: ……………………………………………………………………………… 

  

  

....................................................................... 

Ort och datum                                                              
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.......................................................................             ................................................................ 

Underskrift vårdnadshavare 1                                 Underskrift vårdnadshavare 2 

  

....................................................................... 

Barnets underskrift (om möjligt) 

  

Blanketten lämnas i samband med intervjun 

 


