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Sammanfattning 

 

Idrott och hälsa hade under Lpo94 så otydliga mål att lärarnas arbete mot målen kunde se 

nästan hur som helst ut. 2011 antogs Lgr11 men olika studier visar fortfarande på varierande 

arbete med måluppfyllelse. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur åk 7-9 lärare i 

Idrott och hälsa arbetar med måluppfyllelse utifrån Lgr11. Frågeställningarna som studien 

behandlar är: vilka metoder använder lärare i sitt arbete med måluppfyllelse i relation till 

kursplanen i Lgr11 och hur likartat arbetar lärare i relation till kursplanen i Lgr11? För att 

undersöka detta har en kvalitativ studie genomförts. I denna fallstudie har åtta lärare intervjuats 

i hur de arbetar med måluppfyllelse utifrån Idrott och hälsas kursplan i Lgr11. Resultatet visar 

på olika metoder lärare använder i sitt arbete med måluppfyllelse i relation till Lgr11. 

Resultatet visar också på att lärarna arbetar relativt likartat med måluppfyllelse i relation till 

Lgr11. 

 

Nyckelord 
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1 Inledning  

Skolan är i ständig förändring och 2011 antogs den nya läroplanen: läroplan i grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11). Före 2011, när 1994 års läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet (Lpo94) antogs, gavs lärare ett nytt betygssystem och uppdraget att 

bestämma kriterierna för de nya betygsnivåerna (Jansdotter Samuelsson & Nordgren, 2008). 

Regeringen genomförde år 2006 en utredning av Lpo94, bland annat på grund av läroplanens 

vaga målformulering (Regeringen, 2006). 

 

I utredningen som nämndes ovan framkom det att lärare ansåg att läroplanens mål var alldeles 

för otydliga och gav utrymme för en enorm tolkningsfrihet (Regeringen, 2006). Tolkningarna 

av Lpo94:s mål gjordes på lokal nivå och de oklara målen kunde leda till att nästan vad som 

helst hamnade i grundskolans lektioner. Problemet med detta var att lärarnas undervisning 

därmed kunde skilja oerhört från skola till skola och dessutom kunde undervisningen missa den 

kunskap som enligt Lpo94 skulle förmedlas. År 2011 antogs den nya läroplanen Lgr11. Till 

skillnad från Lpo94 så ville Regeringen med Lgr11 införa nya kunskapskrav som är 

förtydligade på nationellt plan och förhoppningen var att läroplanens mål skulle bli tydligare 

och vara mindre öppna för tolkning. 

 

Larsson och Redelius (2004) tar upp att i Lpo94 fanns få anvisningar om vad för slags innehåll 

som skulle involveras i undervisningen i Idrott och hälsa. Däremot pekar författarna på att vissa 

aktiviteter framstod som viktigare än andra. Dessa aktiviteter var dans, orientering, 

simundervisning och friluftsliv. En intressant aspekt i detta är att trots att ingen av kursplanens 

delar handlar om sportaktiviteter så har bollspel som fotboll och volleyboll visat sig vara 

dominerande i undervisningens aktiviteter (Larsson & Redelius, 2004). Kirk (2010) 

argumenterar för en liknande problematik på internationellt plan i den västerländska skolan och 

menar att undervisningen är inriktad på sporttekniker och taktik som förankras dåligt i en större 

helhet. Kirk (2010) lägger fram argument om vilken framtid Idrott och hälsa har som ämne. 

Han menar att Idrott och hälsa är hårt anpassat till skolans organisation, vilket innebär att 

undervisningen måste passas in i de timmar ämnet får tilldelat. På grund av den hårda 

anpassningen anser Kirk (2010) att ämnet blir fragmenterat och att det därför är svårt att få tid 

till mer verklighetsförankrad undervisning i till exempel dans och friluftsliv.  
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I samband med Kirks (2010) argument om en fragmenterad undervisning pekar han på att både 

lärare och elever har svårt att förstå målet med undervisningen. Anledningen till detta menar 

han ligger i att sen ämnet historiskt sett blivit baserat på Idrottsteknik och olika sporter så har 

ett par generationer elever blivit lärare. Kirk menar att dessa lärare nu för vidare samma arv 

baserat på fragmenterad teknikundervisning, på så vis blir det svårt för dagens elever att förstå 

hur innehållet i Idrott och hälsa ska kunna kopplas till deras verklighet. Ett liknande resultat 

kommer fram i en rapport från Skolinspektionen år 2010 och i en studie av Jacobsson från 

2014. På de 300 skolor som inspekterades 2010 var övervägande del av lektionerna i Idrott och 

hälsa i högstadiet inriktade mot ett ensidigt innehåll (Skolinspektionen, 2010). Jacobssons 

studie (2014) visar att lärare i vissa fall prioriterar elevernas rörelse framför lärande i 

undervisningen. När fokus på lektionerna är oreflekterad rörelse kommer lärandet i andra hand. 

Resultatet blir att lärarna tar för givet att mål och syfte med lektionerna framgår tydligt när 

eleverna i vissa fall helt enkelt ser på Idrott och hälsa som en lekstund. 

 

Enligt skollagen ska lärares undervisning förankras i läroplanens riktlinjer. Hur blir det då med 

ett likartat arbete om läroplanen är otydlig och lärarnas tolkningsutrymme kan mynna ut i så 

gott som vilken undervisning som helst? Vad händer då med lärares arbete med måluppfyllelse 

i relation till läroplanen? Bland annat konstaterar Skolinspektionen (2010) i sin rapport att de 

lektioner de besöktes hade ett ensidigt innehåll utan tydlig koppling till mål- och 

kunskapsorienterat stöd. Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi fått testa på 

att arbeta med måluppfyllelse i relation till Lgr11. Ett av de vanligaste kraven på utbildade 

lärare är att man ska kunna planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet 

(Lindström & Pennlert, 2016). Lärare ska även följa styrdokument samt dokumentera, bedöma 

och betygsätta elevers lärande. Under praktiken märkte vi att lärares arbetsmetoder kunde se 

väldigt olika ut. Vi blev då inspirerade till att se närmare på i vilken utsträckning olika lärare, 

med olika arbetssätt och förutsättningar, verkligen strävar efter samma syfte och mål. Därmed 

blir det även intressant att se om den nya läroplanen hjälper lärare att ha ett mer likartat 

innehåll i undervisningen trots deras olika sätt att arbeta. 

 

Skolinspektionens rapport 2010 byggde på stickprov i undervisningen. Under granskningen 

besökte inspektörer 300 skolor för att se vad som pågick under specifika lektioner. Den här 

studien kommer istället att bygga på kvalitativa intervjuer med åtta utbildade lärare inom Idrott 

och hälsa i högstadiet för att få en djupare inblick i deras arbete, reflektioner och tankar. Utifrån 

den problematik Regeringen (2006) och Skolinspektionen (2010) presenterar, samt att 
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Jacobsson (2014) visar att problematiken med syfte och mål i Idrott och hälsa fortfarande finns 

kvar anser vi att det finns goda grunder att undersöka hur lärares arbete med Lgr11 ser ut idag. 

 

Önskan om en tydligare läroplan förmedlades av lärarna, i samband med Regeringens 

granskning av Lpo94. Därför vill vi med den här studien undersöka lärares arbetsmetoder för 

måluppfyllelse i relation till Lgr11 samt huruvida lärarnas arbete blivit mer likartat i och med 

Lgr11. 

Definitioner: 

 

• Lärares arbete är, i enlighet med Lindström och Pennlert: Planering, genomförande och 

utvärdering av pedagogisk verksamhet. 

• Med måluppfyllelse avser vi en undervisning i Idrott och Hälsa som följer de riktlinjer 

och kursplaner vilka finns formulerade i Lgr11. 

• Med likartat avser vi hur väl olika lärares måluppfyllelse stämmer överens med 

varandra och Lgr11.  



4 

 

 

 

 

 2 Syfte och frågeställningar 

Under den här rubriken följer det syfte och de frågeställningar vilket arbetet som helhet menar 

att besvara. 

2.1 Syfte 

 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur åk 7-9 lärare i Idrott och hälsa arbetar med 

måluppfyllelse utifrån Lgr11. 

 

2.2 Frågeställningar 

 

Utifrån ovanstående syfte har följande specifika frågeställningar formulerats: 

 

• Vilka metoder använder lärare i sitt arbete med måluppfyllelse i relation till kursplanen 

i Lgr11? 

• Hur likartat arbetar olika lärare i relation till kursplanen i Lgr11? 
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3 Bakgrund 

Här nedan följer en sammanfattning av litteratur som sätter studien i en samhällskontext och ser 

på tidigare forskning inom området. Problemet vi vill behandla är: går lärares pedagogiska 

verksamhet i Idrott och hälsa i linje med läroplanen? Innehållet i bakgrunden vidrör den 

problematik som rör lärares arbete med måluppfyllelse.  

 

3.1 Läroplansövergång 

 

Inför övergången från Lpo94 till Lgr11 genomförde Regeringen, under 2006, en utredning där 

elva lärare intervjuades angående Lpo94. I utredningen uppmärksammades att lärare var 

missnöjda med Lpo94. Det intryck som framkom genom intervjuerna var att kursplanerna och 

målen för grundskolans olika ämnen under Lpo94:s era var svåra att tolka. Många upplevdes 

som oklara, så pass oklara att lärarnas undervisning i princip kunde innehålla vad som helst vid 

den här tiden. En ytterligare problematik som uttrycktes från lärarnas perspektiv var att 

kursplanerna var utformade med både olika typer av mål och avsaknaden av tydligt 

formulerade krav för högre betyg än Väl godkänt. Detta innebar att mycket av lärarnas tid lades 

på att skapa egna lokala kursplaner från målen i Lpo94. Det lärarna uttryckte i det här fallet var 

att de otydliga och öppna målen gjorde att undervisningen i sig inte var likvärdig på ett 

nationellt plan. 

 

Lärarkårens uppfattning var att staten skulle ha tagit ansvar med tydliga riktlinjer från första 

början (Regeringen, 2006). Att undervisningen kunde se så olika ut misstänks bero på få samtal 

om hur kursplanen tolkas och omsätts i verkligheten. Arbetslagens gemensamma möten 

behandlade ofta andra områden än den pedagogiska verksamheten. I utredningen av 

Regeringen (2006) framkommer ett antal tips från de involverade lärarna. Ett av tipsen var att 

formulera om kursplanerna. Lärarna ansåg att det behövde tydliggöras vad som skulle 

bemästras av eleverna i slutet av olika studieår i skolan. Målen skulle vara raka och enkelt 

formulerade med relativt lite utrymme för tolkning. Lärarna önskade även stöd i form av olika 

kommentarmaterial till kursplanerna för att tydliggöra vad som skulle uppnås. Ett av 

argumenten mot att staten skulle stå för läroplanen och förtydliga vad som fanns i den var en 

oro för att lärarprofessionen skulle förlora status. Under utredningen kom dock regeringen fram 

till att så länge lärarna känner att de får en frihet i att tolka läroplanen ansågs det positivt om 

staten kunde förtydliga innehållet som utbildningen skulle behandla. Detta skulle inte påverka 

lärarprofessionen negativt. 
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Larsson och Redelius (2004) tar upp att under Lpo94 fanns få anvisningar i vad för slags 

innehåll som skulle involveras i Idrott och hälsa-undervisningen. Det författarna tar upp som 

anledningen till detta var att skolan vid den här tiden hade blivit målinriktad. Det vill säga att 

eleverna skulle uppnå vissa ”mål” innan slutet på studietiden på mellan- och högstadiet. John 

(2010) pekar på att Lpo94 var indelat i olika typer av mål, dels mål som ska uppnås och dels 

strävansmål. Detta skapade förvirring och i Lgr11 finns det nu bara mål för eleven att uppnå 

och riktlinjer för läraren att följa (John, 2010).   

 

Vid sidan av målen som skulle uppnås pekar Larsson och Redelius (2004) på att vissa 

aktiviteter i Lpo94 framstod som mer betydelsefulla än andra, till exempel dans, orientering, 

simundervisning och friluftsliv. I Kirks (2010) argument om en fragmenterad undervisning i 

Idrott och hälsa är detta en av punkterna som han problematiserar. Till exempel måste 

friluftsliv, dans orientering och simning skäras ner för att passa skolans timplan. 

När helheten försvinner, får eleverna ingen överblick och det blir svårt för eleverna att förstå 

hur Idrott och hälsa ska kopplas till deras verklighet (Kirk, 2010).  Dessutom kommer Kirk 

(2010) fram till att västvärldens undervisning i Idrott och hälsa generellt baseras på 

sportaktiviteter. Enligt hans resultat bygger undervisningen på specifika sporttekniker och en 

undervisning som inte hänger med den snabba undervisningen i den professionella 

idrottsvärlden. I och med detta blir undervisningen illa förankrad i samhället och i tydliga mål 

(Kirk, 2010). Under Lpo94 var undervisningen svagt förankrad i läroplanen och läroplanen i 

sig kunde nästan tolkas hur som helst enligt Skolinspektionen (2010) och Regeringen (2006). 

För att undvika fragmentarisk undervisning argumenterar Kirk (2010) för ett holistiskt 

perspektiv som inkluderar elevers intressen och attityder. 

 

I Skolinspektionens rapport från 2010 presenteras stickprov från 300 skolor där resultatet pekar 

på att bollspel och lekar innefattande bollar var klart överrepresenterade som innehåll i 

skolpraktiken. Framförallt visar inspektionen på att verkligheten frångår syfte och mål med 

Lpo94. Genom studier har Skolinspektionen (2010) skapat sig en helhetsbild av att lärare sällan 

tänker över vad aktiviteter ska beröra i kunskapsmålen, samt hur aktiviteterna hjälper eleverna 

att nå dessa kunskapsmål. Däremot tar Skolinspektionen upp att majoriteten av de lektioner 

man har besökt under inspektionen innehöll bollsport, närmare tre fjärdedelar. Med andra ord 

har det visat sig att undervisningen i Idrott och hälsa kan ta utgångspunkt i annat än läroplan 

och kursplan i ämnet. Detta är också något som Larsson och Redelius (2004) kommer fram till i 



7 

 

 

 

 

sin studie: trots att ingen av kursplanens delar riktade sig till sportaktiviteter så hade olika 

bollspel visat sig vara dominerande i undervisningens aktiviteter. 

 

3.2 Delar av lärarens ansvar 

 

I den här delen presenteras olika delar av lärarens uppdrag. Innehållet berör lärarens förmåga 

att samarbeta med kollegor, bedöma kunskap, sätta upp mål och syfte med undervisning samt 

nyttan av att koppla in informationsteknik i undervisningen och lärarens ansvar att göra det. 

 

Enligt en studie gjord av Wiberg-Bocek och Olsen (2016) kom de fram till att likvärdigheten i 

Idrott och hälsa som ämne kräver mer kollegialt samarbete mellan olika skolor. Under de 

intervjuer som författarna genomförde kom det fram en del information om hur lärarna sedan 

Lgr11 uppfattar att läget blivit hårdare för eleverna medan lärarna fått det lite lättare genomföra 

sin bedömning av eleverna till skillnad från Lpo94. Vad som framgick av deras studie var att 

lärare söker en likvärdig utbildning och önskar uppnå det, men problematiken som förhindrar 

den utvecklingen ligger i att den ene läraren inte vet hur den andre läraren arbetar. 

 

Jacobsson (2014) presenterar en problematik med lärande i klassrummet som grundar sig i att 

lärare vill skapa rörelse och glädje hellre än aktiv reflektion och ett aktivt fokuserat lärande. 

Fortsättningsvis nämner Jacobsson (2014) att lärare kan ta lärandet i undervisningen för givet. 

Lärarna fokuserar som tidigare nämnts på att motivera till rörelse istället för att motivera till 

lärande i innehållet. Frågan blir då vad undervisningen förmedlar. Problematiken kring detta är 

att då lärare inte diskuterar kunskapsförankringen i undervisningen kan följden bli att 

undervisningen genomsyras av en otydlighet kring lärandemålen och kunskapskraven. 

Jacobsson (2014) tar upp att den individuella friheten som kommer med lärares profession 

öppnar upp för viss valfrihet när det kommer till val av aktivitet i undervisningen. Men 

problematik uppstår om lärarens val av innehåll blir otydligt kopplat till läroplanen, eleverna 

och betygsättningen. En av orsakerna till till problematiken med innehållet kan vara att det vid 

sidan av kunskapskraven saknas direktiv för hur det centrala innehållet ska organiseras 

(Quennerstedt m.fl., 2016). Trots att kunskapskravet finns som en gemensam målsättning 

uppstår ändå ett problem som lärare måste ta itu med, ska undervisningen skapa aktivitet i hopp 

om att det leder till goda vanor eller om de ska hjälpa eleverna förstå olika rörelsers nytta och 

sammanhang. Oftast blir lektionerna aktivitetsbaserade, vilket lett till kritik mot ämnet. 
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När det betyg en elev får i Idrott och hälsa till slut kan bli avgörande för om eleven kommer in 

på önskat gymnasieprogram så blir det problematiskt. Detta framför allt om de elever som 

kommer in på samma program (och i samma gymnasieklass) har helt olika kunskaper med sig 

från Idrott och hälsa i grundskolan (Jönsson, 2013). I en studie av Seger (2014) presenteras 

liknande problematik. Studien tar upp problematiken kring Lpo94 där många lärare frångått 

kunskapsmålen i sin bedömning och att elever därför fått höga betyg utan att ha kunskaper om 

simning, dans och friluftsliv. Istället bedömdes personliga egenskaper som positiv och saker 

som interpersonella egenskaper, eller triviala saker som att komma ombytt. För att få höga 

betyg var det elevernas fysiska förmåga som bedömdes. Jönsson (2013) talar om hur 

likvärdigheten i bedömning ska kunna uppstå och argumenterar för att kursplanerna som ska 

ligga till grund för betygsättning upplevs som otydliga. 

 

Hay och Penney (2013) lägger fram goda argument för användandet av IKT (informations- och 

kommunikationsteknik) som ett bra system för att få fram bedömningsunderlag på olika elever. 

Det ger lärare ett sätt att kunna se närmare på specifika rörelser och få bedömningsmaterial att 

undersöka närmare. Samtidigt ger den här teknologin möjligheter att dela med sig av 

förtydligade mål och kunskapskriterier som eleverna kan ta del av (Hay & Penney, 2013). 

Vidare menar Hay och Penney att den här typen av informationsteknik i undervisningssyfte kan 

ge eleverna goda möjligheter att vidareutveckla sina egna kunskaper. Läraren får då möjlighet 

att tillsammans med en given uppgift förmedla både syfte, mål och instruktioner som eleven då 

kan ta del av. Vid inlämning av uppgiften får läraren information i form av till exempel text, 

video eller ljud som underlag för bedömning. Genom den typen av dokumentering kan läraren 

även ge specifik återkoppling på genomförandet och vad som kan utvecklas (Hay & Penney, 

2013). Vad gäller lärarens ansvar när det kommer till IKT går det att finna i den reviderade 

upplagan av skolans mål och riktlinjer. Digitala verktyg är ett samlingsbegrepp för olika 

tekniska verktyg som används i skolan, det kan vara allt från mail till olika spel. När digitala 

verktyg ska användas för undervisning måste läraren veta vad hen gör. Den första juli 2018 

måste lärare börja använda sig av digitala verktyg och anpassa sin undervisning så att elever får 

använda digitala verktyg på ett sätt som bidrar till deras lärande (Skolverket, 2017). 

 

3.3 Krav på lärare 

 

Under den här rubriken presenteras olika krav som ställs på lärare; krav på lärares förmåga att 

planera, genomföra och utvärdera undervisning utifrån läroplanen samt krav på lärares förmåga 

att samarbeta med kollegor och elever.   
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Lindström och Pennlert (2016) berättar om lärarens didaktiska uppdrag. För att göra detta tar de 

den klassiska didaktiska triangeln till hjälp, men de utvecklar den också i form figur 1 här 

nedan. 

 

Figur 1. Lindström och Pennlerts utvecklade didaktiska triangel (2016, s.10). 

 

Lärarens yrke är komplext, uppdraget bygger på en relation mellan läraren, eleven och 

innehållet i undervisningen. Lindström och Pennlert (2016) tar upp tre kompetensområden med 

betydelse för lärarens förmåga att påverka elevens lärande, det vill säga relationen mellan 

eleven och ämnet. 

 

a) Lärande menar Lindström och Pennlert (2016) är förhållandet mellan elev och 

undervisningsinnehåll. Författarna menar att människan kan lära sig om allt möjligt, 

världen visar sig för människan i form av olika fenomen. Vi kan inte varsebli allt på en 

gång och därför gör vi ett urval, vi fokuserar på det vi vill lära oss. Detta är ett 

förhållande som läraren kan påverka med sin didaktiska kompetens (d), i 

undervisningssammanhang hjälper läraren eleven genom att begränsa intrycken till ett 

valt undervisningsinnehåll. I undervisningssituationen kan läraren till exempel rikta 

innehållet mot elevens intresse för att eleven ska kunna utveckla sina färdigheter och sin 

medvetenhet i förhållande till innehållet. I detta förhållande får läraren också chansen 

att utveckla sin didaktiska kompetens.  
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b) Relationen mellan lärare och elev samt mellan elev och elev handlar om social 

kompetens hos pedagogen samt mellan eleverna i en grupp. Skolan är mer eller mindre 

en social plats där undervisning och lärandet sker på ett socialt plan. Det Lindström och 

Pennlert (2016) pekar på här är de sociala band som knyts mellan pedagogen och 

eleverna men även inom gruppen av elever. Det sociala arbetet är en viktig aspekt i 

lärarens yrke och är en del av det fostringsuppdrag skolan har, att fostra funktionella 

samhällsmedborgare. 

 

c) Relationen mellan läraren och undervisningsinnehållet är beroende av den 

ämneskompetens läraren bör besitta för att kunna bemästra ämnet som undervisas. Detta 

för att således kunna dela upp kunskapen i delmål för att eleverna ska kunna känna 

progression i sin utveckling (Lindström & Pennlert, 2016). 

 

d) En fjärde relation som uppstår är den mellan lärare och elevernas lärande, vilket är en 

koppling som går från läraren till relationen mellan elev och innehåll. Detta kallas för 

didaktisk kompetens och är en stor del i lärarens verksamhet. Didaktisk kompetens 

handlar om ämnesurval och mål i förhållande till ramfaktorer som läroplanen och 

elevers förkunskaper. Fortsättningsvis ska läraren skapa miljöer för att ett stimulerat 

lärande kan äga rum. Lindström och Pennlerts version av didaktisk kompetens innebär 

att koppla bort själva undervisningen för att reflektera över två viktiga frågor; ”Vad har 

eleverna lärt sig och hur har de lärt sig?” (Lindström & Pennlert, 2016, s. 12). 

 

Vidare tar Lindström och Pennlert (2016) upp vanliga krav på utbildade lärare. Bland dessa 

finns kravet att kunna planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet, samt 

samverka med elever och kollegor. Allt ska ske i samverkan med aktuella styrdokument. 

Elevmedverkan kräver en kombination av de tre kompetenser vi tagit upp tidigare, läraren 

måste kunna använda sin sociala kompetens, sin ämneskompetens och didaktiska kompetens 

för att skaffa sig en bild av vad eleverna kan. Enligt Lindström och Pennlert (2016) faller detta 

inom elevinflytande, läraren måste falla utanför sin egen subjektiva världsuppfattning för att se 

på olika problem ur den lärandes perspektiv. Detta för att därigenom anpassa undervisningen 

till lärandemålen. För att göra detta kan läraren till exempel föra dialog med helklass och 

individuella elever om vad de redan vet, tänker och känner om ett specifikt ämnesområde och 

begrepp. 

 



11 

 

 

 

 

Enligt skolverkets riktlinjer ska läraren låta eleverna ta ansvar för samt ge eleverna möjlighet 

att påverka utbildningen, så att eleverna med stigande ålder både får mer inflytande över sin 

utbildning och mer förståelse för det inre arbetet i skolan, samt för sin egen inlärning. Eleverna 

ska också lära sig att ta ansvar för sitt eget lärande samt få förberedelse för delaktighet och 

medansvar men också lära sig mer om de rättigheter och skyldigheter de får i egenskap av att 

leva i ett demokratiskt samhälle (Skolverket, 2011). Lärarens ansvar uttrycks på ett liknande 

sätt och i praktiken innebär det att läraren ska låta eleverna delta i planeringen och 

utvärderingen av undervisningen. Lindström och Pennlert (2016) påminner däremot om att 

läraren alltid ansvarar för utbildningen. Eleverna ska lära sig ta ansvar över både det egna och 

det gemensamma arbetet, men detta kräver reflektion och övning. 

Som tidigare nämnt har samarbetet mellan lärare fungerat dåligt (Regeringen, 2006; Wiberg-

Bocek & Olsen, 2016). I dessa texter finns argument för vikten av ett gott kollegialt samarbete, 

att lärares arbete kan stärkas av gott samarbete mellan lärare. Även Lindström och Pennlert 

(2016) vidrör detta ämne lite kort med att skriva att mer eller mindre personal på en skola 

spelar mindre roll samtidigt som utbildning och engagemang spelar stor roll. 

Lindström och Pennlert (2016) pekar ut vissa specifika krav som vanligtvis ställs på lärare, i 

den här uppsatsen kommer vi att se närmare på fem av dem: att planera, genomföra och 

utvärdera pedagogisk verksamhet samt att samverka med elever och kollegor. Att planera 

genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet faller inom ramarna för kompetens d som vi 

kort beskrev tidigare. Det handlar om att läraren till exempel ska kunna: 

• ”tolka styrdokument och formulera preciserade mål för undervisningen. 

• göra lämpliga urval av innehåll från elevers förutsättningar behov och förkunskaper. 

• välja lämpliga metoder för bearbetning av olika innehåll och motivera dessa val” 

(Lindström & Pennlert, 2016, s. 45). 

När det kommer till att samverka med elever och kollegor rör det till exempel lärarens sociala 

kompetens men också i stora drag hela den didaktiska triangeln.  
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4 Metod 

I följande avsnitt kommer studiens metodologiska överväganden att beskrivas. 

Studien har begränsats till att studera ett enda kunskapskrav lite utförligare och ett fåtal 

informanter har involverats, därför kan arbetet betecknas som en fallstudie. En fallstudie är ett 

arbete som syftar till att ge en inblick en del i ett större händelseförlopp (Ejvegård, 2009). I den 

här studien handlar det om att åtta lärare i Idrott och hälsa intervjuas för att ge vissa 

antydningar på hur pedagogisk verksamhet inom ämnet kan se ut med syftet att undersöka 

lärares arbete med måluppfyllelse utifrån Lgr11. Kunskapskravet vi valt att fokusera på är: 

 

“Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och 

andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om 

egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur 

aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den 

fysiska förmågan”  

- Skolverket (2011, s. 60). 

 

Kunskapskravet involveras i det centrala innehållet och är en förmåga eleverna ska utveckla 

under hela skolgången. Dessutom kombinerar kunskapskravet både teoretisk och praktisk 

undervisning. I teorin måste eleverna träna på att resonera och samtala om hur träning påverkar 

dem, i det praktiska måste eleverna genomföra fysiska aktiviteter. På grund av kravets 

komplexitet anser vi att det är intressant att undersöka huruvida lärares arbete med 

måluppfyllelse ser liknande ut. För att få ut djupgående information om hur lärarna arbetar med 

måluppfyllelse i relation till Lgr11 har en kvalitativ metod använts för att införskaffa data. För 

att analysera de data intervjuerna genererat har Lindström och Pennlerts (2016) krav på 

utbildade lärare använts som mall (se 4.4.2). 

 

4.1 Metodbeskrivning 

 

Studien syftar till att närmare undersöka hur lärare arbetar med ett specifikt kunskapskrav. För 

att få reda på det har intervjuer genomförts. I de kvalitativa intervjuerna ställdes frågor som rör 

hur informanterna arbetar och hur de tänker om sitt arbete. För att kunna svara på hur 

informanterna genomför sitt arbete behövdes beskrivande svar och därför användes en 

halvstrukturerad intervjuguide, intervjuguiden hjälper också till med att hålla samtalet i rätt 
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riktning (Gillham, 2008). Genom en kvalitativ intervju skapades en bild av informanternas 

personliga berättelser. Detta gjorde informationen som framkom lättare att analysera samtidigt 

som vi som forskare fick det lättare att inte lägga våra ord i informanternas mun (Holme & 

Krohn, 1997). Som intervjuledare kunde vi leda informanterna till att dela med sig av 

personliga perspektiv på de ämnen intervjun berör. Vi gjorde detta samtidigt som vi försökte 

balansera vår roll som forskare med vår sociala förmåga och känsla för samtal vilket enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) är att rekommendera.  

 

Alla informanter fick besvara samma frågor och frågorna som användes var väl förberedda. 

Ifall ett ämne inte berördes av en informant i det löpande samtalet fick intervjuledaren använda 

följdfrågor för att styra informanten mot det obehandlade området (Gillham, 2008).  

 

För att kunna bedriva relevanta intervjuer krävs det enligt Gillham (2008) att informanterna i 

studien besitter kunskaper om det område studien behandlar. Våra informanter består av 

utbildade lärare, de överväganden som gjorts beträffande urvalet beskrivs i nästa avsnitt. 

 

4.2 Urval 

 

Det urval som har gjorts är baserat på ett bekvämlighetsurval, lärares aktiva tjänst och relevans 

utifrån studiens syfte, dvs. att undersöka hur högstadielärare arbetar med kunskapskrav. 

Bekvämlighetsurvalet passar bra i och med att detta är en fallstudie och därför går att 

genomföra endast med ett fåtal informanter på ett begränsat område. 

 

I och med att vår utbildning är riktad mot ämneslärare årskurs 7-9 kändes det relevant för oss 

att få en djupare inblick i dessa årskurser. Vi har sedan tidigare varit i kontakt med lärare inom 

Idrott och hälsa för årskurserna 7-9 under vår verksamhetsförlagda utbildning på Umeå 

Universitet. Detta har lagt grunden till intresset att undersöka olika lärares arbetssätt inom dessa 

årskurser Anledningen till valet att samtala med utbildade lärare låg i att alla informanter i 

studien skulle ha samma grund att stå på, dvs. en lärarutbildning. Även om informanterna har 

olika arbetslivserfarenhet och bakgrund ger utbildningen en gemensam grund att stå på som 

outbildade lärare saknar. 

 

Informanterna i studien utgörs av åtta utbildade lärare inom Idrott och hälsa. Samtliga 

informanter kommer från olika skolor i Västerbottens- och Västernorrlands län. Det begränsade 

området grundar sig i ett bekvämlighetsurval. Som Denscombe (2016) beskriver den här typen 
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av urval så utgår forskaren från det som är mest passande och de tillgångar som finns. 

Fortsättningsvis pekar Denscombe (2016) på att detta urval är fördelaktigt för mindre 

forskningsprojekt som har kort tid och lite pengar att tillgå. I det fallet väljs det mest bekväma 

sätt möjligt beroende på kostnad och tidsåtgång, vilket vi alltså gjorde. 

 

4.3 Genomförande 

 

I genomförandet av den kvalitativa forskningsintervjun har en halvstrukturerad intervju använts 

som modell (se bilaga 1). Intervjuguiden har skapats utifrån Lindström och Pennlerts (2016) 

krav på legitimerade lärare, dvs, lärare ska kunna planera, genomföra och utvärdera pedagogisk 

verksamhet. Dessutom ska lärare kunna samverka med elever och kollegor. I intervjuguiden (se 

bilaga 1) finns vissa frågor som har uteslutits ur resultatet i och med att de svar som framkom 

inte var relevanta för studien. Efter ett par genomförda intervjuer lades några frågor till, 

informanterna fick frågorna i efterhand och intervjusvaren kompletterades. 

 

Som en komplettering för missade svar i en del av intervjuerna har e-postintervjuer använts för 

att ta in missad information från informanterna. Gillham (2008) anser att e-postintervju kan ge 

goda kvalitetsdata och i vissa fall relativt specifika svar. Fortsättningsvis beskriver Gillham e-

postintervju som ett tidsbesparande sätt att få in data eftersom ett mail går att besvara lite när 

som helst till skillnad från en intervju som kräver ett fysiskt möte. Då svaren dessutom kommer 

direkt nedskrivet i mejlet behöver de inte transkriberas. 

 

Tack vare intervjuguiden, kunde intervjuerna genomföras på olika orter och med endast en 

intervjuledare per intervju. Intervjuperioden varade mellan 22/8-17 och 5/10-17. Tidsramen för 

intervjuerna begränsades för att svaren skulle resultera i en rimlig mängd data för omfattningen 

av vårt arbete. Intervjuguiden testades under konstruktionen och när alla frågor var ställda 

uppmättes tiden för intervjun till ca 60 minuter. 

 

4.4 Metod för intervjuanalys 

 

Analysmetoden som har använts är utformad efter riktlinjer från boken Handbok i analys (Fejes 

& Thornberg, 2015), där författarna tar upp att analysen i princip kan se ut hur som helst, bara 

den fungerar och resultatet blir tydligt.  Enligt Fejes och Thornberg verkar mycket litteratur 

erbjuda riktlinjer för hur kvalitativ analys kan genomföras men samtidigt verkar ingen regel 

absolut, utom möjligtvis en. Denna regel är: ”använd hela ditt intellekt för att på ett rättvisande 
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sätt representera de data du har och kommunicera vad dina data visar utifrån syftet med din 

studie.” (Fejes & Thornberg, 2015, s. 36). 

 

Vi skapade en mall för hur intervjuerna skulle analyseras med utgångspunkt i Fejes och 

Thornbergs riktlinjer för kategorisering. Vi har utgått från Lindström och Pennlerts (2016) krav 

på utbildade lärare när vi skapade kategorierna (se 3.2). Mallen för analys går att läsa under 

kommande rubrik 4.4.1. Under rubriken 4.4.2 kommer förfarandet vid kategoriseringen att 

beskrivas. 

 

4.4.1 Analys av intervju. 

 

Kodningen av det insamlade datamaterialet har skett efter Kvale och Brinkmanns (2015) 

riktlinjer för kodning av data. I tabell 1 har vårt insamlade intervjumaterial, i form av frågor 

och svar, förts in i den vänstra kolumnen, markerad med K.1. Den representerar dialogen under 

intervjun mellan intervjuledaren och informanten. I kolumnen till höger, K.2, kortas meningen 

till vänster ner så att endast kärnan är kvar. Denna kärna kallar vi kod (se tabell 1). 

 

Tabell 1: Exempel på hur kodningen gått till från insamlat intervjumaterial till kod 

K.1. Frågor/Svar/Respons K.2. Kod 

Fråga 1 

Se bilaga 1. 

Fråga 1 

Ingen kod. 

Svar på fråga 1 från informant: 

”Idrott och hälsa ska främja förståelse, men 

även rörelseglädje för samtliga elever under 

sin skolgång. Man ska tycka att det är roligt 

att lära sig om Idrott och hälsa”. 

Svar på fråga 1 från informant: 

”Idrott och hälsa ska främja förståelse och 

rörelseglädje för alla” 

 

I tabell 1 kan vi se ett exempel på hur kodningen gått till. ”Fråga 1” är en fråga uppläst av 

intervjuledaren och därför finns det ingen anledning att koda den. Svaret som går att läsa under 

rubriken ”Svar på fråga 1 från informant” läggs in som transkriberad löptext i kolumnen till 

vänster och förkortas så gott det går efter samma rad i kolumnen till höger. 
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4.4.2 Kategorisering av koder 

 

Vid analysen av intervjuerna utgick vi från fem av Lindström och Pennlerts (2016) krav på 

utbildade lärare: planering, genomförande och utvärdering av pedagogisk verksamhet samt 

kollegial samverkan och elevsamverkan. En lärare förväntas alltså kunna: 

• Planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet samt 

• Samverka med kollegor och elever. 

Steg ett av analysen bestod av att vi kondenserade intervjudata till kod (se tabell 1) för att 

lättare kunna hantera innehållet.  

 

I steg två gick vi igenom koderna och sorterade in dem i kategorier baserade på punkterna 

ovan. För att praktiskt kunna använda dem skrev vi ut dem på följande sätt: 

• Planering 

• Genomförande 

• Utvärdering 

• Kollegial samverkan 

• Elevsamverkan. 

När alla koder var placerade under dessa kategorier började vi på steg tre, att systematiskt 

granska vilket innehåll vi hade under de olika kategorierna. Efter ett tag började 

underkategorier att tona fram. De underkategorier vi fann ser ut som följer: 

• Planering 

o Lärares tolkningar av kunskapskravet 

o Struktur vid planering 

• Genomförande 

o Moment kunskapskravet används i 

o Centrala uppgifter riktade mot kunskapskravet 

o Tid för kunskapskravet under ett läsår 

o Progression 

• Utvärdering 

o Betydelsefulla delar i bedömning 

o Olika typer av bedömningsmaterial 

• Kollegial samverkan 

• Elevsamverkan 
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Genom att ställa de koder vi placerat in under huvudkategorierna vid sidan av varandra kunde 

vi sortera in dem i olika underkategorier. Till exempel kunde två koder som sorterats in i 

kategorin Planering särskiljas från varandra genom att en kod säger: ”Jobbar efter en struktur 

vid planering” och den andra säger ”Väver in teori med praktik i undervisningen”. Den första 

koden i det här fallet har nyckelorden struktur vid planering som hjälper oss att särskilja den 

koden från den andra. Den andra koden är något svårare att placera men samtidigt blev det för 

oss tydligt att det rör vad kunskapskravet förmedlar snarare än lärarens eget arbetssätt då det i 

kunskapskravet framgår att eleverna ska träna på att både sätta upp mål och sedan utvärdera 

aktiviteter vilket ger goda möjligheter för både praktik och teori. I kategorin Genomförande 

hamnade en mängd data, resultatet av det blev fyra underkategorier, för övrigt har vi gått till 

väga på samma sätt med alla kategorier.  

 

Som steg fyra använde vi koderna för att hitta citat vi kunde använda i resultatdelen. Vi tog 

koderna och sökte reda på var i intervjuerna koden fanns och sedan valde vi ut användbara 

exempel på svar att presentera. På så vis kunde vi strukturera upp resultatdelen efter de 

kategorier och underkategorier vi använt vid analysen. Detta presenteras i kommande kapitel. 

 

4.5 Etiska överväganden 

 

I och med att vår forskningsstudie berör människors utsagor och i vissa fall personlig 

information som kan upplevas känslig så måste vi också ta hänsyn till etiska överväganden. Vi 

har utgått från Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Inför intervjuerna har informanterna fått ta del av de etiska ställningstaganden som studien 

behandlar och deras rättigheter och möjligheter att delta så mycket eller så lite de vill i studien. 

De har också fått information om konfidentialitetskravet muntligt och skriftligt. 

Konfidentialiteten gäller vem som använder intervjun, till vad den har använts och varför vi 

som forskare har använt intervjuerna. I och med att studien berör känslig information hålls 

informanterna anonyma, så pass att det i resultatet används fingerade namn. Anledningen till 

det är att det exempelvis kan bli personligt då studien går ut på att jämföra informanternas 

arbete med tidigare forskning och andra informanters arbete. Vad gäller säkerheten har 

information från intervjuerna lagrats på en onlinemapp, oåtkomlig för andra än oss forskare. 

Vad gäller nyttjandekravet ska informationen efter att ha tjänat sitt syfte raderas av forskarna. 

Informationen i det här fallet är data framtagen genom intervjuer och transkriberingar. 
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5 Resultat 

Här presenteras det resultat som framkom genom intervjuerna med de åtta informanterna i 

studien. I resultatet presenteras citat från informanterna, vilka har fått förbli anonyma och 

därför används fingerade namn i tabellen och citaten. 

 

De informanter som deltog i studien presenteras här i tabell 2. I tabellen presenteras 

informanterna under fingerade namn i kolumnen till vänster och i kolumnen till höger går det 

att läsa antalet läroplaner läraren har arbetat med. Detta för att få en uppfattning om hur länge 

informanten arbetat utan att nödvändigtvis avslöja de exakta året informanten började arbeta. 

Samtliga är utbildade lärare. 

 

Tabell 2 Informanterna med tillhörande arbetslivserfarenhet baserat på antalet läroplaner. 

Namn Läroplaner Utbildad till lärare 

Anders Lgr11 Ja 

Bengt Lgr80, Lpo94, Lgr11 Ja 

Erika Lgr80, Lpo94, Lgr11 Ja 

Roger Lgr11 Ja 

Karin Lpo94, Lgr11 Ja 

Leo Lpo94, Lgr11 Ja 

Mona Lpo94, Lgr11 Ja 

Olle Lpo94, Lgr11 Ja 

 

Informanterna deltog i en intervju där vi ställde frågor riktade mot hur de genomför sin 

pedagogiska verksamhet samt hur de bedriver undervisning mot ett specifikt kunskapskrav. 

Som en påminnelse innan vi kommer in på resultatet kommer kunskapskravet igen: 

 

“Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och 

andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om 

egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur 

aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den 

fysiska förmågan”  

- Skolverket (2011, s. 60). 
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För att få en övergripande bild av resultatet har kategorier sorterats ut, efter det gemensamma 

och det avvikande i svaren från informanterna. Det presenterade resultatet uttrycks i "norm" 

och "avvikelse". Norm är det som flest informanter har svarat eller pekat på i sina resonemang. 

Det som presenteras som "avvikande" är då de svar som avviker från det de flesta svarat, på en 

viss fråga. "Norm" kan uttryckas i olika synonymer som; flertalet, samtliga eller större delen. 

För "avvikelser" har synonymer som; ett fåtal, mindre del, etc. Använts. Rubrikerna är baserade 

på Lindström och Pennlerts (2016) krav på legitimerade lärare: att kunna planera, genomföra 

och utvärdera pedagogisk verksamhet samt samverka med kollegor och elever.  

 

5.1 Planering 

 

Under den här rubriken kommer resultatet rörande informanternas egen planering att 

presenteras. Under 5.1.1. presenteras resultatet som berör lärarnas tolkning av kunskapskravet. 

Under 5.1.2. presenteras resultatet om hur informanterna strukturerar sitt arbete och om det 

finns något generellt sätt att strukturera sitt arbete på.   

5.1.1 Lärares tolkningar av kunskapskravet 

 

En lärares tolkning av läroplanens kunskapskrav återspeglas i de aktiviteter han/hon väljer att 

ha i sin undervisning. Det vi kan se i våra intervjuer är att informanterna använder 

kunskapskravet och gör om det till något praktiskt användbart. Största delen av studiens 

informanter pekar på att det handlar om mål, genomförande och reflektion i förhållande till kost 

och liknande hälsoaspekter. En norm som framkom genom intervjuerna var att våra 

informanter ansåg att det här är ett kunskapskrav där det går att kombinera praktik med teori. 

 

"Asså Idrott och hälsa är ju ett praktiskt ämne men för att teoretiska elever 

ska kunna visa sin kunskap så blandar jag gärna in teori där jag kan så länge 

man kan kombinera det med praktiken och just det här med att sätta upp 

mål och planera upp sin träning handlar jättemycket om teoretisk kunskap 

att förstå hur kroppen fungerar ehm. Att kombinera träning med kost till 

exempel.. och så får de utvärdera på slutet" -Anders. 

 

Ett svar visade på att det valda innehållet för att arbeta mot kunskapskravet kan variera 

beroende på hur lärare tolkar kunskapskravet. Det informanten pekade på var delen där 

kunskapskravet säger att eleverna ska genomföra en aktivitet. Eftersom aktiviteten inte är 
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bestämd kan läraren alltså själv bestämma i vilket undervisningsinnehåll som kunskapskravet 

ska tillämpas. 

 

5.1.2 Struktur vid planering 

 

Lärarna påpekar vikten av innehållet som grund för sin egen planeringen då omfattningen och 

utformningen av innehållet spelar in på undervisningen. Avsaknaden av en generell 

planeringsmall grundas i att momenten ser olika ut och när informanterna talar om sitt sätt att 

planera framhåller många vikten av struktur. Vissa använder en basram som skiljer sig åt  

beroende på innehållet och betygskriterierna och några av informanterna talar om en struktur 

vid planering och dessutom en struktur i varje moment. 

 

"Jaa, jag använder mig av ju utav en, vad ska man säga en basram som är 

uppbyggd utifrån de betygskriterierna som finns och även dom 

betygsområdena som finns. Ehm, så det är ju som det jag bygger själva 

terminsplaneringen utefter för å försöka få en så bra spridning som möjligt 

och försöka pricka av så många betygskriterier eller kunskapskrav rättare 

sagt, så ofta som möjligt"- Roger. 

 

I denna fråga var informanternas åsikter delade. Ungefär hälften av informanterna ansåg sig ha 

en viss basram de utgick ifrån vid planeringen. Andra ansåg att momenten ser så pass olika ut 

att en basmall inte är helt användbar. 

 

"Nja inte nån generell bas så inte, dels är det, vad ska man säga, det är ganska 

stor skillnad på olika moment och olika sådär...” - Olle. 

 

I det här kapitlet har vi presenterat resultatet som berör våra informanters sätt att planera sin 

undervisning. Informanternas struktur vid planering skiljer sig åt beroende på innehållet som 

ska behandlas. Vissa av informanterna försöker använda sig av en basram medan andra anser 

att det inte fungerar då innehållet i momenten skiljer sig åt för mycket för att det ska vara 

gångbart.  
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5.2 Genomförande 

Under denna rubrik kommer genomförandet av den pedagogiska verksamheten att beröras. I 

vilka moment kunskapskravet används, vilka uppgifter som kopplas till kunskapskravet, vilken 

tid som läggs på kunskapskravet och vilken progression innehållet följer. 

 

5.2.1 Moment kunskapskravet används i 

 

Vad gäller moment där kunskapskravet används är det varierande då vissa uttryckligen väver in 

kunskapskravet i flera moment medan andra berättar mer om ett specifikt moment där 

kunskapskravet får ta plats. Det som framkommer är att normen i det här fallet är att koppla 

kunskapskravet till kondition och styrka. Enhälligt har alla informanter pekat på att de använder 

kunskapskravet i kondition och styrka. 

 

"Alltså i just det blocket det man kolla på det här kunskapskravet så är det 

att planera träning och då brukar det vara konditionsträning, styrketräning " 

- Anders. 

 

Däremot finns det lärare som involverar kunskapskravet i flera olika moment. Vissa delar i 

kunskapskravet vi undersöker, som exempelvis när eleverna ska planeras, involveras i fler 

moment, vilket uttryckts av några av våra informanter. Ett par av våra informanter involverar 

till exempel kunskapskravet under momentet friluftliv där eleverna ska planera för en resa. 

 

"Det går ju att väva in lite grann i, nu är det lite i friluftsliv som är snarlikt 

att man ska planera och sådära, men till exempel om man ska göra en lång 

vandring så kan det vara ganska fysiskt krävande också att man kan planera 

upp en sån också, då kan man väva in det lite i där också, men sen går det ju 

att ha annat också som ett gympapass eller ett ja en joggingrunda eller ja" - 

Olle. 

 

Ett annat moment där kunskapskravet involveras i är inom bollspel. Detta resonemang är 

uttryckt av en mindre del informanter. En av informanterna tar upp att under bollspelet får 

eleverna sätta upp mål för vad de själva vill utveckla och skriva ner dagboksliknande 

anteckningar från lektion till lektion. I slutet av momentet utvärderar eleverna huruvida målet 

uppnåtts och vad som kan ha påverkat måluppfyllelsen. 
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"Tror också var faktiskt på våren men lite tidigare vi körde en racketsport 

en del då fick de välja delar inom pingis mjuktennis badminton och sen 

sätta upp mål, vad man ville bli bättre på och sådära och sen utvärdera 

efteråt" - Olle. 

 

Takt och rytmik är ett moment där en mindre del av gruppen informanter involverar 

kunskapskravet med inriktning på att utvärdera sitt genomförande under dansuppvärmning som 

eleverna leder. 

 

"..dans e ju sånt, där jobbar vi i årskurs 6 med en låt, och i gruppen hitta på 

en rörelse till låten och sen hittar dom på två rörelser och så diskuterar vi 

det hela, samlas alla och apar efter.. 

..framme vid sjuan sen, och i sjuan är det tre låtar. Och så är det då rörelser, 

åtta rörelser på varje låt så får utifrån vissa kriterier och sen i efterhand får 

vi utvärdera varje pass i sexan sjuan åttan. I nian är det personlig 

utvärdering.."- Bengt. 

 

5.2.2 Centrala uppgifter riktade mot kunskapskravet 

 

På frågan om vilka uppgifter informanterna använde för att eleverna skulle få arbeta mot 

kunskapskravet framkom ett relativt likartat innehåll i de svar informanterna lämnade. Samtliga 

informanter hade ett dagboksliknande upplägg för att eleverna skulle få arbeta mot 

kunskapskravet. Alla uppgifter var inte uttalade dagböcker men med ett liknande upplägg. 

"Leo" sammanfattar väldigt bra det de andra informanterna sagt: 

 

"Om vi följer det här målet så har vi gjort en liten progression i olika 

årskurser och i sjuan har vi gjort en lite enklare, där vi sätter upp en mall 

och då har vi en på våren och en på hösten och på hösten brukar vi köra en 

styrkedagbok under tre veckor där de ska göra tre olika styrkeövning, vi 

brukar köra armhävningar, vi brukar köra situps och vi brukar köra plankan. 

Och då får dom uppsatt en viss tid eller antal de ska göra och sätta upp ett 

mål och försöka förbättra dom där resultaten. Dom får fylla i en 

träningsdagbok som dom får ta tillbaka och eh efter dom här tre veckorna 

då gör vi ett test och ser om dom har förändrat sina resultat någonting…. 

Och då får de reflektera kring det resultatet" -Leo. 
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Ett liknande upplägg till dagboken beskriver Bengt, först skulle eleverna sätta upp ett mål, 

därefter skulle eleverna skapa övningar eller varianter på övningar, riktade mot målet och träna 

på dessa under ett antal lektionstillfällen. Efter dessa tillfällen skulle de utvärdera om de nått 

det uppsatta målet, varför de nått målet, eller varför inte och vad är anledningen till resultatet. 

Målet med uppgiften var att den skulle utmynna i förståelse för arbetsprocessen. Från 

målsättning till planering av aktiviteter, genomförande och utvärderande. 

 

"Egna träningsprogram. Dom skapar egna träningsprogram i 7an, 8an, 

9an....jo och så sen analysera då hur långt ifrån var jag alltså vad hände 

egentligen, gjorde jag rätt grejer, gjorde jag rätt övningar, varför valde jag 

övningarna och vad lärde jag mig på det hela? Så det finns ju en analys 

bakanför det hela som ska mynna ut i en förståelse för allt dom har gjort. 

Och det handlar ju inte om att dom ska bli bra på att träna utan om att dom 

ska skapa övningarna, göra dem fem-sex tillfällen och sen så kunna 

utvärdera det hela." - Bengt. 

 

Uppvärmningsaktiviteter är något som en mindre grupp av våra informanter använder sig av 

som uppgift relaterat till kunskapskravet. I det ena fallet har läraren medvetet valt att lämna 

över ansvaret till eleverna att styra sin uppvärmning. Under tidigare år har eleverna fått 

uppvärmningen presenterad för sig, men när eleven börjar i sjuan så berättar lärarna vad 

uppvärmningen är till för och sedan får eleverna ta ansvar för att värma upp mot aktuellt 

lektionsinnehåll. 

 

”I sjuan så blir det praktiskteoretisk, det vill säga att när vi har 

uppvärmningar så berättar jag som idrottslärare hur jag tänker ett antal 

lektioner… …Och efter det så går ansvaret egentligen över till eleverna 

själva att värma upp inför olika moment” - Mona. 

 

5.2.3 Tid för kunskapskravet under ett läsår 

 

Vad gäller tiden för kunskapskravet är det förmodligen här vi kunnat se den största skillnaden 

mellan våra informanter. Största delen låter eleverna bearbeta kunskapskravet i 3 veckor. Men 

det finns ett stort spann i det här fallet, en informant låter eleverna bearbeta kunskapskravet i 10 
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veckor per läsår, medan en annan informant låter eleverna bearbeta kunskapskravet under 2 

veckor under åk 8 och 9 medan en vecka är nog i åk 6 och 7. 

 

"På lite olika plan och det här är ju, för årskurs nio har dom ju ett 

individuellt träningsprogram som ska ha ett spann på kanske… jaa… tio 

veckor eller nånting sånt där" - Roger. 

 

”i åttan blir det fjorton dagar, dom ska skriva under två veckor” - Erika. 

 

Den största skillnaden mellan våra olika informanters arbete med kunskapskravet ligger i hur 

lång tid de låter eleverna arbeta med kunskapskravet under ett moment. Den totala tiden som 

informanterna berör kunskapskravet varierar. Några av informanterna menar att de låter 

eleverna bearbeta kunskapskravet i fler moment än huvudmomentet där själva kunskapskravet 

berörs. Det framkommer dessutom att lärarna i studien låter eleverna bearbeta delar av 

kunskapskravet kontinuerligt, genom mindre planeringar av olika slag och även aktivt 

reflektera i och kring olika situationer. 

 

5.2.4 Progression 

 

Under högstadiet är normen hos de lärare vi intervjuat att de börjar med en grundläggande 

uppgift riktat mot kunskapskravet i den tidigare delen av högstadiet och sedan progressivt 

stegrar uppgiften till sista årskursen. Det som är värt att påpeka i hur lärare förbereder sig inför 

kunskapskravet är denna stegring. Att vissa lärare i lägre årskurser låter eleverna göra en 

väldigt grundläggande dagboksuppgift för att smaka på hur det är att skriva dagbok medan 

andra fokuserar på att börja lära ut begrepp och bygga upp en begreppsapparat. 

 

"Så att inget generellt så utan det är jag och min kollega som försöker styra 

upp det att det är i varje moment är det som en röd tråd asså en bra 

progression, från förskoleklass ända upp till 9an" - Olle. 

 

Sammanfattningsvis är informanternas mening att detta kunskapskrav går att koppla till flera 

moment som friluftsliv, dans, uppvärmning och egen träning. Uppgifter som informanterna 

använder till kunskapskravet handlar om dagboksliknande uppgifter och i vissa fall 

uppvärmning där eleverna ska välja relevanta övningar till övrigt lektionsinnehåll. Tiden för 
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kunskapskravets större uppgift varierar avsevärt. Ansvaret och omfattningen av 

träningsdagboken blir också större ju äldre eleverna blir. 

5.3 Utvärdering 

 

Under den här delen presenteras data om bedömning och olika typer av utvärdering. 

 

5.3.1 Betydelsefulla delar i bedömning 

 

Informanterna vill se nutidsbeskrivning, planering och genomförande i dagböckerna eller i de 

uppgifter där eleverna ska genomföra olika saker. Allt detta ska oftast beskrivas och motiveras 

till varför det gått som det gått. Lärarna vill se hur eleverna klarar av att föra resonemang om 

aktiviteter de planerar, vilka kläder de väljer, hur de sover och vad de äter. Till exempel vill 

lärarna gärna se hur eleverna klarar av att resonera om hur kost och andra faktorer påverkar den 

fysiska förmågan. 

 

"Resonemang kring hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra 

faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.  Bedömning kan ske 

vid teorilektion och skriftliga/muntliga svar på ett arbete kring just dessa 

frågor. Det behandlas med stegring från åk 6 – 9" - Erika. 

 

Informanterna lägger framförallt fokus på elevernas förmåga att resonera och knyta an olika 

företeelser med varandra. Majoriteten av informanterna vill ta avstånd från och förtydliga att 

fokus inte ligger på elevernas fysiska framsteg. Det eleverna ska göra är att mer eller mindre 

utförligt beskriva vad som hände under uppgiftens gång. Med andra ord vill lärarna se hur 

eleverna klarar av att lägga samman ett och ett när det kommer till träning. Till exempel hur det 

mål eleverna vill uppnå påverkar de övningar eller livsstilsförändringar som bör genomföras. 

 

"Jag la mest vikt på den andra delen av kriteriet. Samtal där vi kopplade 

ihop egna erfarenheter och kunskaper om hälsa i stort…. och koppla ihop 

dem med de aktiviteter man väljer/prioriterar men även varför man väljer 

bort andra" – Karin. 

 

Våra informanter var rörande överens om just resonemangsförmågan. I det här fallet måste 

eleverna inte på något sätt nå upp till det mål eleven satt upp men eleven ska kunna 

argumentera för varför det gått vägen eller ej.  
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5.3.2 Olika typer av bedömningsmaterial 

 

För att få ut bedömningsmaterial i förhållande till kunskapskravet använder lärarna muntliga 

reflektioner under lektionstid men även teoretiska uppgifter och större uppgifter. Normen i 

muntliga reflektioner är att de sker kontinuerligt under läsåret. Den teoretiska uppgift lärare 

använder sig av är framförallt någon form av dagboksskrivning med en avslutande skriftlig 

reflektionsdel. Dagboksuppgifterna ser olika ut från lärare till lärare, men genom de svar vi fått 

kan vi konstatera att det finns en samstämmighet hos informanterna då det kommer till vad de 

vill att uppgifterna ska utmynna i. En del av informanterna tar även upp att de använder sig av 

teknologiska metoder för att dela ut och få in elevernas arbeten: 

 

"Ifjol började vi använda oss av en läroplattform som kallas it´s learning 

och då har dom ju fått lämna in sina både dagböcker och reflektioner där" - 

Leo. 

 

 

En av informanterna uttrycker vikten av att få in dokumenterade tankar i form av en 

kombination av inlämnad dokumentation och reflektion. Detta för att kunna sitta ner i lugn och 

ro och utvärdera elevernas kunskaper. Informanten pekar på att om han istället skulle ha försökt 

se endast genom dokumentationen eller genomförandet under lektionerna skulle det vara mer 

problematiskt för bedömningen. 

 

"Ja jag tycker i utvärderingen då ser man va ska man säga, om de förstår det 

här med sambanden kost och motion, det är där, ska jag bara ha sett det hära 

papperet så kan man inte se det lika bra vad ska man säga dagbokspapperet, 

träning papperet.. asså skulle jag bara se på lektionerna skulle det vara 

ganska svårt att se om den har utvecklats eller om den, ja åsså ska jag se 25-

30 hela tiden, men får jag en liten utvärdering då är det, ja det är lite lättare 

att sitta på egen hand och läsa igenom och se att ja men det här är c-nivå typ 

eller vad man ska säga, den har inte riktigt kläm på.. sånt här med träning 

och nå mitt mål och sådär" - Olle. 

 

Större delen av informanterna pekar på att de använder elevers utvärdering av moment men 

även från lektioner för att ändra i innehållet och ta med sig tips för nästkommande lektion och 

även moment. Utvärderingarna används för att förändra och få ett nytt tänk. 
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"jag använder mig utav dom utvärderingar, när det kommer utvärderingar 

som hel tiden sker kontinuerligt så försöker jag ta med mig dom till nästa 

planering när man ska jämföra momenten. Är det något riktigt galet vilket 

jag inte stött på än, så tror jag nog att jag skulle kunna ändra någonting 

direkt på också"- Robert. 

Sammanfattningsvis tittar informanterna närmare på elevernas förmåga att resonera. För att 

göra detta används muntliga och skriftliga uppgifter. Beroende på vilket tillgång lärarna har till 

internetverktyg så kan det blandas in viss IKT. Vissa av informanterna uttrycker också att de 

strävar efter att använda den information och de utvärderingar eleverna delar med sig av för att 

utveckla undervisningen. 

 

5.4 Kollegial samverkan 

 

Under den här rubriken följer information om hur det kollegiala samarbetet kan gå till, vilken 

vikt informanterna anser att det har och ifall de får tid att genomföra sitt kollegiala samarbete. 

 

Vikten av kollegialt samarbete är något samtliga informanter är överens om. Oavsett om 

informanterna arbetar som ensam lärare i Idrott och hälsa eller med flera kollegor med samma 

ämnesinriktning menar samtliga informanter att samarbete mellan kollegor är viktigt men inte 

alltid genomförbart. Däremot tar en av informanterna upp att just kollegialt samarbete är viktigt 

av rättviseskäl såsom elevernas rätt till likvärdig undervisning. 

 

"Ja det är också en viktig del, det är det ju, för det är ju ändå liksom, som 

här så är vi två idrottslärare och jag tror att det är viktigt eh för, med tanke 

om det du prata om förut med likvärdig undervisning, om vi nu ha två olika 

7or så ska vi väl försöka göra ungefär på samma sätt och jobba mot samma 

mål i alla fall och då är det ju viktigt att vi har en diskussion kollegor 

emellan"- Leo. 

 

Det avvikande i det här fallet är de Idrott och hälsa lärare vars situation skiljer sig från de 

övriga. Tre av de åtta lärare inom undersökningen är ensamma Idrott och hälsa lärare på sin 

skola och har inte möjlighet att byta ämnesrelaterade idéer med någon på sin arbetsplats: 
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"Det är väldigt olika hur det ser ut på olika arbetsplatser, på skolan som jag 

jobbade på förra läsåret så fanns det ganska… tid så att vi hade ett arbetslag 

bara bestående av idrottslärare och där var det mycket kollegialt samarbete 

till skillnad från det här läsåret när jag är ensam idrottslärare på skolan så 

har jag väldigt lite tid att utbyta just liksom ämnesspecifika grejer och jag 

planerar all min undervisning själv på det här stället" - Anders. 

 

Som undantag för de Idrott och hälsa lärare som arbetar ensamma inom sitt ämne har en av 

informanternas skolor satsat hårt på lärarsamarbete under den senaste tiden. Dock är det som 

sagt en av informanterna som är ensam lärare inom Idrott och hälsa på sin skola som berättar 

om detta: 

 

”Vi har jobbat rätt hårt med att vi ska besöka varandras lektioner. Ha 

sådana, och diskutera och titta på olika saker” – Erika. 

 

En ytterligare aspekt kommer från en informant som i samverkan med en kollega sitter i 

planeringen och tolkar läroplanen. Detta leder till att de arbetar gemensamt för att komma fram 

till vad läroplanen vill förmedla med sina mål, och sedan kontinuerligt kan diskutera och 

konkretisera vad eleverna ska klara av i slutet av grundskolan. 

 

"ja asså det är ju, inte något i själva… så utan.. då vi diskuterar vad dom ska 

klara av i slutet av 9an åsså sen vad, som kan va lämpligt att de tar upp i de 

lägre åldrarna, i mellanåldern och så sen på slutet 7-9. Det är mer där med 

vilka delar i hur och vad det målet betyder" - Olle. 

 

En av informanterna tar upp att hon använder kollegial samverkan vid bedömning av sina egna 

elever samt sin kollegas elever. Detta, anser informanten, är ett sätt att tillsammans komma 

fram till vad som hör till betygsskalorna och hjälpas åt för att få en gemensam uppfattning om 

vad exempelvis ”till viss del” innebär i betygsskalan vid bedömning. 

 

” Vi läser ju det andra det andra elever lämnar in och så stämmer vi av och 

så lägger vi i fina högar och så funderar vi om varför är det här ett relativt 

väl utvecklat resonemang och varför är det här ett enkelt resonemang och 

vad är skillnaden där emellan” - Mona. 
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Samma informant tar upp att hon tillsammans med kollegor har arbetat för att säkerställa att de 

hade en gemensam arbetsplan utefter läroplanen genom hela mellan- och högstadiet. 

 

"I stora drag är det ju så här att när läroplanen kom, den nya. Då satte sig ju 

jag och min kollega ner och då gick vi ju igenom egentligen ända från 

årskurs fyra upp till årskurs nio. Ungefär vilka nivåer dom skulle göra för 

varje år för att ha en naturlig stegring av undervisningen" - Mona. 

 

För att hålla sig uppdaterad eller för att få tips av kollegor runt om i landet tar större delen av 

informanterna upp att de använder forum av olika slag. De vanligaste av dessa källor var 

Facebook och idrottslärarnas Facebookgrupp, forumet framkom som det vanligaste sättet att ta 

del av idéer och hålla sig uppdaterad via lärare inom Idrott och hälsa runt om i landet. Samtliga 

informanter nämner även utvecklingsarbete i någon form. Att hålla sig uppdaterad är enligt 

informanterna en del av yrket, det är en ständig progression. 

 

"Jamen alltså bland annat Facebook är ju, är ju en jättebra och sen tittar jag 

ju. Alltså. Jag är ju en sån här som ser mitt jobb som att va i ständig 

utveckling. Alltså det finns ju alltid saker jag kan utveckla och tweaka till i 

allting och jag har väl aldrig varit och inte mina kolleger heller vi, det här är 

ju ett ständigt utvecklingsarbete" - Mona. 

 

Alla informanter anser att kollegialt samarbete är viktigt och att det är fördelaktigt. Externa 

källor för inspiration som olika internetforum och tidskrifter är också bra att använda sig av. 

 

5.5 Samverkan med elever 

 

Här nedan följer information om hur lärarna anser att de jobbar tillsammans med eleverna, 

vilket elevinflytande som finns och även en del om hur syfte och mål delges till eleverna. 

Större delen av informanterna uttrycker i någon mån att de lyfter fram mål inför lektioner eller 

inför moment och delger det med eleverna för att de ska veta vad läraren har tänkt att de ska 

göra. 

 

”Men det börjar oftast med att man har någon slags samling i början Ehh.. 

där man liksom går igenom mål och syfte, vad är det vi jobbar med idag. 

Varför gör vi det här idag? Och så sen så, och så fort som möjligt för jag har 
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som ett litet mål att man inte ska prata så mycket mer än tio minuter” - 

Mona. 

 

 Det framkom även att normen i det här läget var att använda sig av något slag av utvärdering 

för att skaffa sig en uppfattning om elevernas tankar kring lektioner eller moment. 

Informanterna tar upp olika former av utvärderingar och de flesta har olika sätt att genomföra 

dessa utvärderingar. Exempel på utvärderingar informanterna i studien använde sig av var; 

handuppräckning, skriftlig utvärdering och muntlig utvärdering. 

 

”det är ju så här: okej vad har vi gjort idag, vad har vi tränat idag…  och i 

början så kan man ju säga nämen nu ska vi, nu är det här målet och sen 

summerar man ihop i slutet av lektionen en lite snabb reflektion” – Erika. 

 

 

Större delen av informanterna uttrycker att de använder samverkan med eleverna under sin 

planering men i begränsad utsträckning. Många av informanterna menar att de står för 

grovplaneringen och sedan får eleverna komma med förslag och liknande i finplaneringen. 

Eleverna får exempelvis inte bestämma vilket moment som ska bearbetas. Däremot får eleverna 

ge tips och förslag på övningar inför kommande lektion. Vissa av informanterna tar upp att de 

gärna skulle samverka med eleverna ytterligare i planeringen men att olika anledningar sätter 

stopp för processen. Detta kan sammanfattas genom ett svar från Mona: 

 

"Ja, och där kan jag ju känna lite så här, det kan jag tycka är den stora 

utmaningen därför att frågar man elever vad dom vill göra så, så har man 

några som säger: jag vill bara spela fotboll, eller typ jag vill bara spela 

hockey. Så jag kan tycka att det är jättesvårt att hitta en vettig 

elevdelaktighet där dom är med och planerar, alltså och planerar sen det vi 

ska gör......Och samtidigt få med kunskapskrav" – Mona. 

 

Som tidigare nämnt har ett antal informanter nämnt att de involverar eleverna genom att de 

lyssnar på eleverna och låter dem påverka innehållet, så länge det rör det område de arbetar 

med. Exempelvis samverkar Olle med eleverna genom att låta eleverna påverka innehållet 

inom olika moment: 
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"kan vi inte göra det här som uppvärmning eller kan vi inte ha, eh spela det 

här, det tyckte vi var roligt sådära… jamen… då självklart kan vi ju göra så 

men det är fortfarande som inom det momentet eller vad man ska säga...  

jag är lyhörd på såna grejer men det är som inte som att de har fått välja att 

det är dans eller volleyboll eller så men inom dom har dom en stor 

påverkan" - Olle. 

 

Resultatet visar att elevgruppen är en faktor som våra informanter lyfter fram som viktig vid 

planering. Beroende på vilka elever som är med får innehållet i undervisningen justeras. Våra 

informanter arbetar också med samlingar i början av lektionerna där eleverna dels får reda på 

vad lektionerna ska innehålla och samlingar i slutet där en kort utvärdering kan ske. 
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6 Diskussion  

I den här delen av arbetet diskuteras först genomförandet i relation till metoden samt resultatet i 

relation till bakgrundslitteratur samt studiens syfte och frågeställningar. Vi som forskare 

kommer också att lyfta våra egna tankar och försöka koppla samman arbetet till en helhet. I 

slutet av avsnittet kommer frågeställningarna att diskuteras och slutsatser kring syftet att 

presenteras. 

 

6.1 Metoddiskussion 

 

Till vår studie blev det naturligt att välja en kvalitativ metod eftersom våra frågor kräver 

djuplodande svar. Intervjuer blev den metod som valdes för att kunna få ta del av personliga 

resonemang och motiv till valda arbetsmetoder. Urvalet till vår studie baseras på att 

informanterna är utbildade inom Idrott och hälsa. Detta för att kunna ställa dem i perspektiv till 

Lindström och Pennlerts (2016) krav på utbildade lärare (se bakgrund alt. metod). 

Intervjumallen skapades också utifrån Lindström och Pennlerts (2016) krav på legitimerade 

lärare för att få en röd tråd från urvalet till intervjuguiden och vidare till analys. Då vår 

intervjuguide var färdigställd kunde vi bedriva intervjuerna på var sitt håll, och på så vis göra 

vårt urvalsområde större. Vi upplever att detta blev tidseffektivt men däremot föreställer vi oss 

att intervjuerna blivit mer lika med samma intervjuledare. På grund av frågor som ej fanns med 

i våra första intervjuer fick vi i efterhand skicka ut kompletterande frågor. När svaren väl 

kommit in upplevde vi att de liknade intervjusvaren så pass väl att dessa data gick bra att 

använda. Analysverktyget skapades också efter Lindström och Pennlerts (2016) fem krav, men 

på en mer detaljerad nivå. Detta gav oss möjligheten att dela in insamlade data i specifika 

kategorier. Vi genomförde analysen efter den punktlista som presenteras i 4.4. Först utgick vi 

från fem kategorier och sen allt eftersom analysen fortgick kom det fram underkategorier 

baserat på vilket innehåll vår data presenterade.  

 

För att kunna få ett större underlag och kanske ge en större bild av helheten i hur lärare i Idrott- 

och hälsa arbetar i Sverige hade vi kunnat välja att göra med enkäter och ställa fler men ytligare 

och mer allmänna frågor. En annan möjlighet hade också varit att basera arbetet på öppnare 

frågor utskickade via mail, det vill säga en typ av e-postintervju. Dessa typer av datainsamling 

ger möjligheter till att bredda urvalsgruppen för att få en större bild men, med de metoderna för 

datainsamling förlorar vi möjligheterna att ställa följdfrågor och dyka ner djupare i lärarnas 

personliga arbetssätt. För att verkligen kunna granska om arbetet på skolorna baseras på Lgr11 
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och om innehållet når fram till eleverna kanske lektionsobservationer och intervjuer kunde ha 

gett en tydligare bild av problemet vi ville belysa. Problemet med den arbetsmetoden är att vi 

inom ramarna för den här studien skulle behövt begränsa urvalet till att omfatta tre eller fyra 

informanter vilket vi valde bort på grund av två orsaker. Dels hade vi fått ett för litet underlag 

och dels hade det blivit problematiskt att genomföra observationer då vi skulle behövt hitta 

klasser som hade rätt moment vid rätt tillfälle.  

 

På grund av att arbetet redan är begränsat till åtta informanter blir resultatet vi presenterar och 

slutsatserna vi drar endast användbart som en indikation på en större bild. Men den största 

fördelen med just fallstudien är att arbetet kan ge förhållandevis nyanserade bilder på de 

informanter som fått komma till tals. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

Den här delen av diskussionen behandlar litteraturen och det resultat som framkommit 

tillsammans med litteraturen och forskarnas egna tankar och uppfattningar. Resultatet kommer 

också att kopplas till syftet och forskningsfrågorna. 

 

6.2.1 Läroplansövergång 

 

Vid läroplansskiftet framkom det i Regeringens (2006) utredning att Lpo94:s mål var så 

otydliga att vad som helst kunde hamna i undervisningen. I och med att Lgr11 sattes i bruk 

hoppades lärarna på att Lgr11:s mål skulle vara tydligare med mindre utrymme för spridd 

tolkning. Det som framkommer i vår studie är att samtliga informanter har en liknande tolkning 

och ett liknande innehåll i sin undervisning riktad till Lgr11, vilket kan vara en följd av 

tydligare mål. Lärarna från Regeringens (2006) utredning antydde att det spridda innehållet i 

undervisningen gjorde att likvärdigheten blev lidande. I vår studie går det att visa på att det har 

blivit mer likartat i planeringen, genomförandet av undervisningen och utvärderingen utifrån 

Lgr11:s riktlinjer. 

 

Anledningen till att lärarna lägger så stor vikt vid samma sak och att deras undervisning ser 

väldigt liknande ut kan mycket väl bero på Lgr11 har blivit tydligare, till skillnad från Lpo94. 

Vad lärarna däremot får frihet i, är att bestämma i vilka moment som kunskapskravet rörande 

planering, genomförande och utvärdering kan komma in. Vissa lärare ser till att innehållet 

bearbetas i andra områden än just träning, till exempel friluftsliv och dans. Detta kan till viss 
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del peka på ett arbete för att skapa mer av en helhetsbild mellan undervisningen och dess 

sammanhang. Själva poängen med undervisningen ligger i övandet på färdigheterna att planera, 

genomföra och resonera, vilket går hand i hand med Lgr11:s kunskapskrav. Således blir det ett 

arbete med utgångspunkt i måluppfyllelse i relation till Lgr11:s kunskapskrav. 

 

Undervisningen som bedrivs av de informanter som deltagit i studien är olika vilket beror på att 

informanterna har olika intressen. Alla fokuserar på elevernas förmåga att resonera, men 

diskussionen kan utgå från olika teman, till exempel hälsa, träning eller sömn. Skillnaden är 

inte så markant att det känns som ett problem i det här fallet. Under Lpo94 kunde 

undervisningen se ut nästan hur som helst på grund av de oklara och vaga målen som skulle 

tolkas av lärarna (Regeringen, 2006). I vår studie har det framkommit att samtliga informanter 

har en liknande tolkning av kursplanen i Lgr11 och ett liknande innehåll i sin undervisning mot 

det valda kunskapskravet. Detta trots den komplexitet som uppstår kring det valda 

kunskapskravet, då det går att koppla till olika innehåll som är både teoretiskt och praktiskt. 

 

Lärarnas tolkning av kursplanen är avgörande för de aktiviteter de väljer att ha med i sin 

undervisning. Något som tydligt framkommit är att alla våra informanter använder sig av 

liknande verktyg för att sträva mot måluppfyllelse i undervisningen i relation till Lgr11. Till 

exempel använder samtliga informanter dagboksliknande uppgifter i undervisningen, för att på 

det sättet i nedskriven form se elevernas förmåga att resonera. Samtidigt är lärarna noga med att 

eleverna även ska fundera kring undervisningen genom muntliga diskussioner. 

 

6.2.2 Målmedveten undervisning 

 

Informanterna i vår studie kopplar kunskapskravet till olika innehåll som friluftsliv, dans, 

uppvärmning och styrketräning samt hälsa. När det kommer till att träna på att föra resonemang 

om träning och fysisk aktivitet så använder sig alla lärare av någon typ av skriftlig uppgift i 

kombination med planering och genomförande. Sen kan vi se av vårt resultat att lärarna verkar 

se till att det längre projektet är sammanhållet för att ge eleverna en helhet. När det kommer till 

tiden är det visserligen väldigt olika från lärare till lärare, men oavsett om det är två veckors 

arbete eller tio veckors arbete försöker lärarna ge förutsättningar för eleverna att få se ett arbete 

påbörjat, genomfört och avslutat. Vi vill argumentera för att detta antingen har att göra med 

kunskapskravets karaktär eller för att Lgr11 ger möjligheten för lärare att arbeta mer med en 

helhet. Detta är något som Kirk (2010) argumenterar för, han anser att undervisningen ska ge 

möjlighet för verklighetsförankring och helhetsbild, vilket underlättas av att ämnesområdet får 
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mer sammanhållen tid. I de fall där kunskapskravet även kopplas an till dans, uppvärmning, 

friluftsliv och träning finns det goda möjligheter för att förmedla ett helhetsperspektiv på 

arbetssättet. Informanterna arbetar också med progression, hur undervisningen utvecklas från 

årskurs 7 till årskurs 9 vilket även går att koppla till Kirks (2010) argument om helhet. 

 

När vi jämför vårt resultat med Skolinspektionens rapport från 2010 får vi ett ganska 

annorlunda resultat. Undervisningen som vår studies informanter bedriver har en tydlig 

koppling till Lgr11:s kunskapskrav till skillnad från det Skolinspektionen kom fram till 2010. 

Först sätts ett mål för lektionen där syftet beskrivs och eleverna informeras om detta innan 

själva lektionen och arbetsuppgiften genomförs. Våra informanter har en undervisning med 

tydlig röd tråd med utgångspunkt i Lgr11, från planering till utvärdering. Skolinspektionen 

(2010) tar även upp risker med att lärarna bedriver sin undervisning utan att reflektera över vad 

meningen är. Till skillnad från inspektionens rapport verkar informanterna i vår fallstudie 

överens om att de informerar eleverna om vilket innehåll som kommer och syftet med det är. 

Vad gäller att Skolinspektionen pekar på en ensidig undervisning kan vi med vår studie bara 

konstatera att lärarna i vår fallstudie lägger mycket energi på annat innehåll än bollspel också. 

 

Större delen av informanterna i studien arbetar med någon slags mål och utvärderingsstrategi 

under lektionerna. Lärarna tar exempelvis upp att lektionerna börjar med att läraren informerar 

eleverna om vad målet med lektionen är. En annan strategi innebär att involvera eleverna i 

början av ett moment. I slutet av lektionerna genomför lärarna utvärderingar för att se vad 

eleverna har uppfattat av lektionen och innehållet. Till skillnad från det Jacobsson (2014) tar 

upp om att lärare tar elevers lärande för givet verkar våra informanter väl medvetna om vikten 

av att eleverna vet vad som pågår. Risken med lärare som glömmer bort att dela med sig av 

syfte och mål med undervisningen är att undervisningen kan missa sitt syfte (Jacobsson, 2014).  

 

När det kommer till bedömningen är alla våra informanter inne på att resonemangsförmågan 

hos eleverna är det viktigaste för bedömningen av kunskapskravet. Det vi kommit fram till i 

den här studien är att lärarna använder skriftliga och muntliga utvärderingar som underlag i sitt 

arbete med måluppfyllelse utifrån Lgr11. Detta eftersom samtliga informanter grundar sin 

bedömning i Lgr11:s kunskapskrav och informanterna understryker att det är i elevernas 

resonemangsförmåga som vikten ligger i vid bedömningen. Vår uppfattning är att lärarna 

förankrar sin bedömning i en kunskap eleverna ska visa, det vill säga resonemang. Att lärarna 

vill förmedla ett helhetsperspektiv av planering, genomförande och utvärdering upplever vi 

som ett sätt att arbeta med måluppfyllelse i enlighet med Lgr11. Som Jönsson (2013) tar upp så 
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blir det problematiskt om bedömningen sker på olika villkor. Detta framförallt om en elev fått 

ett betyg som baseras på olika höga krav och det betyget sedan används som underlag för 

antagning till gymnasiestudier.  

 

I den här studien kan vi inte uttala oss om vad lärarna har för olika grader för uppnådd kunskap 

i sin utvärdering och bedömning. Däremot kan vi peka på att lärarna värderar samma kunskaper 

utifrån det kunskapskrav studien berör. Det Seger (2014) pekar på som en problematik under 

Lpo94:s era var att lärarna hade frångått kunskapsmålen i bedömningen. Detta är ett problem vi 

inte kan uppfatta i den här studien. Samtliga av våra informanter uttrycker att det är 

resonemang de värdesätter i bedömningen av kunskapskravet, vilket stämmer överens med 

Lgr11. Eftersom informanterna har en gemensam uppfattning av vad kunskapskravet ska 

utmynna i anser vi att lärarna arbetar på ett likartat sätt då det kommer till utvärdering i 

förhållande till måluppfyllelse förankrat i Lgr11. 

 

Wiberg-Bocek och Olsen (2016) nämner i sin studie problemet i att den enskilde läraren inte 

vet hur andra lärare arbetar. I våra intervjuer tar vissa lärare upp att de i sina förberedelser kan 

ta hjälp av andra lärare på sin skola då de tolkar kunskapskrav eller genom att få tips på 

övningar. Förutsatt i detta fall är om läraren har kollegor med liknande ämnen på sin 

arbetsplats, vilket inte alla informanter i vår studie har. Det kan även vara ett problem att lärare 

inte har kontakt med lärare på andra skolor. Regeringen (2006) tar upp att liknande problematik 

fanns under Lpo94. Då fanns det visserligen tid för samarbete men tiden gick åt till samtal om 

organisation bland annat. Det som framkommit i vår studie är att lärare försöker ta hjälp av 

varandra inom de ramar som finns. Exempelvis vid inspiration till undervisningens innehåll, 

planering inför undervisningen och utvärdering av undervisningen. Detta är något som kan 

anses positivt enligt Wiberg-Bocek och Olsen (2016) och enligt Lindström och Pennlert (2016) 

är förmågan att samverka med kollegor ett krav på utbildade lärare. 

 

Det som framkommer i vår studie är att lärarna till viss del använder elevsamverkan i sitt arbete 

med måluppfyllelse i relation till Lgr11. Vid genomgång av uppgifter som ska nå Lgr11:s 

kunskapskrav förklarar lärarna för eleverna vilka mål undervisningen har, dessutom tar 

informanterna vara på tips på aktiviteter från eleverna så länge dessa rör undervisningens mål. 

Med detta anser vi att elevsamverkan är en metod för att arbeta med måluppfyllelse. För att 

kunna använda sig av elevsamverkan krävs en del av det Lindström och Pennlert (2016) 

definierar som social- och didaktisk kompetens. Det krävs social kompetens för att 

kommunicera med eleverna och se till att alla arbetar mot samma mål. Den didaktiska 
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kompetensen blir aktuell när läraren bearbetar läroplanen med lämpliga metoder. Vi anser att 

lärarna gör detta då de valt träningsdagboken som undervisningsinnehåll. I dagboksskrivning 

ger läraren eleverna möjlighet att dokumentera sitt arbete och därifrån styra sitt egna lärande i 

den takt eleven känner. Hay och Penney (2013) argumenterar också för vikten av att använda 

olika typer av informationsteknik (IKT) under sin undervisning. De framhåller att det kan 

användas som ytterligare ett sätt att hålla undervisningen tätt sammanlänkad med mål och syfte. 

Detta är något som våra informanter använder sig av i olika utsträckning, vissa medvetet och 

andra omedvetet. Informanterna motiverar uppgiften som en del av undervisningen som är 

kopplad till Lgr11:s kunskapskrav. 

 

6.2.3 Vilka metoder använder lärare i sitt arbete med måluppfyllelse i relation till 

kursplanen i Lgr11? 

 

Med resultatet vi visat här ovanför har vi fått fram ett antal metoder lärare använder sig av i sitt 

arbete med måluppfyllelse i relation till Lgr11. Utifrån arbetets ramar anser vi att vi fått svar på 

forskningsfrågan i den utsträckning som det är möjligt. Här är en sammanställning av de 

metoder som lärarna använder sig av i sitt arbete med måluppfyllelse utifrån Lgr11.  

 

Under planeringen gör lärarna en tolkning av läroplanen för att konkretisera vad de kan göra i 

sin undervisning. Sen planerar de ett innehåll med specifika uppgifter som gör att eleverna får 

träna på en aktuell förmåga eller ett aktuellt innehåll i kursplanen. Detta kan vi se i 

informanternas val av uppgifter som träningsdagbok, musikuppvärmning, uppvärmning, 

bollspel och planering för friluftsliv. Främst när det kommer till träningsdagboken går det se 

hur lärarna från Lgr11 tolkat kravet och kommit fram till att det är elevernas förmåga att 

resonera som ska bedömas. Under lektionstid väljer informanterna att ha samlingar i början och 

slutet av lektionerna där eleverna ska få ta del av mål och syfte med innehållet. Informanterna 

ger eleverna möjlighet till att få utvärdera lektionerna genom till exempel skriftliga och 

muntliga utvärderingar. Vissa informanter tar även vara på elevernas förslag på innehåll så 

länge det är kopplat till undervisningsmomentet.  Det kollegiala samarbetet kan användas vid 

tolkning av läroplanen, för tips med uppgifter och gemensam utvärdering av innehåll och 

aktiviteter. 
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6.2.4 Finns det likheter i lärares arbete med måluppfyllelse i Lgr11? 

 

Vad gäller hur likartat informanternas arbete i relation till till kursplanen är går det att se en del 

olika resultat. När lärarna tolkar kursplanen och lägger upp undervisningen verkar det finnas en 

viss samstämmighet. Alla lärare har någon typ av dagboksuppgift där eleverna ska arbeta med 

hälsa eller träning. Detta upplägg baseras på att ämnet går att tolka både till teoretiskt innehåll 

och praktiskt innehåll. Det teoretiska innehållet blir i så fall för lärarna att kunna se elevernas 

förmåga att resonera om olika aktiviteter antingen muntligt eller skriftligt. Det praktiska 

innehållet blir då att se hur eleverna arbetar mot ett uppsatt mål. Sen finns det ett par kopplingar 

till olika moment, till exempel kopplar vissa informanter innehållet till friluftsliv, dans, 

uppvärmning och dansuppvärmning. Dessa aktiviteter används av ett fåtal eller enskilda lärare 

men innehållet är fortfarande kopplat till kursplanen i Lgr11. När det kommer till progression 

från årskurs till årskurs arbetar alla lärare för att uppnå en utveckling med innehållet som ska 

förmedlas enligt Lgr11. När det kommer till bedömningen av eleverna ser alla lärare efter 

samma förmåga i Lgr11: elevernas förmåga att föra resonemang. Detta visar på viss likartad 

form i lärares arbete gentemot kursplanen i Lgr11. 

 

Vad kan vi då dra för slutsatser kring hur likartat lärarnas arbete med måluppfyllelse i Lgr11 

är? När de tolkar kunskapskravet, väljer ut innehåll och ska bedöma elevernas kunskaper så går 

det att uppmärksamma att våra informanter arbetar förhållandevis likartat. Alla tolkningar 

informanterna använder sig av bygger på kunskapskraven i Lgr11. Uppgifterna som 

informanterna använder sig av bygger alla på samma principer, eleverna ska träna på att sätta 

upp mål för, planera och genomföra fysiska aktiviteter. Även om aktiviteterna genomförs i 

olika moment utgår målen och syftet från Lgr11. 

 

När det kommer till kollegial samverkan har vi ett par informanter som fick tolka den nya 

läroplanen tillsammans med andra kollegor. I övrigt är det stor skillnad i informanternas 

möjligheter till samarbete, i vissa fall jobbar informanterna som ensam lärare i sitt ämne på sin 

skola vilket gör det omöjligt. När det kommer till bedömning arbetar de lärare som kan 

tillsammans med andra. 

 

Vad gäller den kollegiala samverkan för att arbeta med måluppfyllelse i relation till Lgr11 har 

vi märkt att det är mindre likartat. Anledningen till detta är en grupp faktorer som oftast ligger 

utanför lärarens kontroll. Till exempel att läraren är ensam med sitt ämne på skolan.  
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Vad gäller elevsamverkan arbetar större delen av informanterna med att få eleverna med i 

arbetet mot Lgr11:s mål. De flesta har en typ av samling i början och en samling i slutet av 

lektionerna för att förklara vad lektionerna ska innehålla och vad eleverna har lärt sig. 

Informanterna delger syfte och mål med olika uppgifter till eleverna. Informanterna ger ofta 

eleverna chansen att påverka undervisningsinnehållet så länge innehållet går att koppla till det 

aktuella momentet. Majoriteten av informanterna låter eleverna utvärdera undervisningen 

antingen muntligt eller skriftligt. 

 

Informanternas arbete med elevsamverkan tar sig olika uttryck. Detta gör också att deras arbete 

med måluppfyllelse i relation till Lgr11 verkar mindre likartat här jämfört med den didaktiska 

verksamheten. 

 

6.2.5 Har studien nått sitt syfte? 

 

Syftet med arbetet är att undersöka hur lärare i Idrott och hälsa för åk 7-9 arbetar med 

måluppfyllelse utifrån Lgr11. 

 

I och med den data vi samlat in, presenterat och använt i diskussion har studiens 

forskningsfrågor besvarats och vi anser att studien uppnått sitt syfte. Vi har kunnat undersöka 

närmare hur lärare arbetar med måluppfyllelse i Lgr11 genom de metoder som presenteras till 

forskningsfråga ett. Vi har även jämfört lärarnas arbete med måluppfyllelse i Lgr11 vilket 

presenteras i diskussionen om forskningsfråga två. Genom allt som sammanfattas runt 

forskningsfrågorna i vår diskussion har vi kunnat undersöka hur lärare i Idrott och hälsa för åk 

7-9 arbetar med måluppfyllelse utifrån Lgr11. 

 

Eftersom studien endast innefattar åtta lärare inom Idrott och hälsa för grundskolans senare år 

kan vi inte uttrycka oss om hur alla lärare inom Idrott och hälsa arbetar. Men inom ramarna för 

vår fallstudie kan vi peka på tendenser hos den grupp vi undersökt vilket skulle kunna bidra till 

idéer för framtida forskning. 
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7 Framtida forskning 

 

Eftersom det här är en fallstudie blir resultatet begränsat till att endast kunna indikera ett 

mönster. Även om vårt resultat visar på att lärarnas arbete är kopplat till Lgr11 är resultatet 

endast kopplat till åtta lärare i Västernorrland och Västerbotten. Även om det kan ses som ett 

positivt resultat i relation till Lgr11 blir det endast en svag indikation. För framtida forskning 

skulle det vara intressant att se om en enkätstudie eller större inspektion skulle kunna visa på ett 

liknande resultat som vi funnit med den här studien. 

 

Vi kan i resultatet se att våra informanter arbetar för att eleverna ska veta vilket syfte och mål 

undervisningen har men vi vet inte om eleverna upplever samma sak. Eftersom vår studie 

endast bygger på lärarnas perspektiv skulle det vara intressant att se en studie som undersöker 

både lärare och elever för att se om de upplever samma syfte och mål med den undervisning 

som bedrivs. Med endast ett perspektiv är det svårt att säga om innehållet i Lgr11 verkligen 

förmedlas med undervisningen även om det är vad lärarna försöker göra. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

 

Det här kunskapskravet är det vi använder som verktyg för att få reda på mer om era 

arbetsmetoder. 

 

“Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska 

aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra 

enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra 

faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan” 

- Skolverket (2011). 

 

Pedagogisk verksamhet 

• Har du något generellt sätt att planera inför olika undervisningsmoment? 

 

• Om ja, Hur ser i så fall din planering för ett moment ut? 

 

• Om inte, vilka steg innehåller i så fall planeringsfasen? (elevförmågor, centralt innehåll, 

kunskapskrav, samarbete med andra lärare vid planering?). 

 

• Hur har du tolkat det här kunskapskravet? (Vad ska eleverna få testa på och utveckla. Hur 

eleverna ska arbeta mot kravet). 

 

• Hur använder du tolkningen av kunskapskravet? 

 

• I vilket/vilka moment kopplar du in det här kunskapskravet i undervisningen? 

 

• Vilket lektionsinnehåll använder du för att eleverna ska arbeta mot kunskapskravet? (Vilka 

typer av aktiviteter). 

 

• Vilka uppgifter använder du dig av för att eleverna ska få arbeta mot kunskapskravet? (Vad 

har du för uppgifter som eleverna ska visa sina kunskaper genom). 



 

 

 

 

 

• Vilket material kopplat till kunskapskravet använder du vid bedömning av eleverna? 

 

• Vad lägger du störst vikt vid under bedömningen av kunskapskravet? 

 

Tid: 

• Hur disponeras tiden för det här kunskapskravet under din årsplanering? 

 

• Hur låter du eleverna bearbeta sina aktiviteter och erfarenheter under olika lektioner? 

 

Ensam eller med någon. 

 

• Avsätts det tid till att kollegor utbyter erfarenheter och tankar? 

 

• Om ja; hur påverkar det ditt arbete? 

 

• Använder du andra forum för att få nya perspektiv? (Böcker, internet, årsmöten osv). 

 

• Ser du några för- och nackdelar med kollegialt samarbete? 

 

Återkoppling/utvärdering för förändring 

 

• På vilka sätt brukar du utvärdera dina moment? (med kollegor? Själv? Inte alls? Detta gäller 

då din egen undervisning). 

 

• Hur brukar du involvera eleverna i din planering? 

 

• Hur ofta får eleverna vara med och utvärdera momenten? 

 

• På vilket sätt använder du dig av elevernas utvärderingar? 

 

Likvärdighet i undervisning 

 

• Vad betyder likvärdighet i undervisningen för dig? (Diskussionsunderlag?). 



 

 

 

 

 

• Vad tycker du behövs för att uppnå den likvärdighet du just beskrev? (Diskussionsunderlag?). 

 

• Vilka metoder använder du för att uppnå den likvärdighet du just beskrev? 

(Diskussionsunderlag?). 

 

 


