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Abstract 
 

Amanda Sandstedt: Skrivande i idrott och hälsa?: Uppgiftkonstruktioners karakterisering i 

idrott och hälsa samt gymnasielärares resonemang kring skrivande och skriftliga uppgifter i 

ämnet. Svenska Va, inriktning gymnasieskolan, avancerad nivå, självständigt arbete, 15 

högskolepoäng, ht 2019.  

 

Föreliggande studies material består av insamlade uppgiftskonstruktioner i idrott och hälsa 

samt gymnasielärares intervjuutsagor. Syftet med studien är att undersöka dels vilka skriftliga 

uppgiftskonstruktioner elever möter i idrott och hälsa och vilket skrivande de således ges 

möjlighet till att genomföra i ämnet, dels hur lärare i idrott och hälsa resonerar kring 

skrivande i ämnet och skriftliga uppgifter samt bedömning av dessa. Studiens teoretiska 

perspektiv består av en multimodal syn på text. De två kompletterande metoder som använts 

är dels analys av uppgiftskonstruktioner med hjälp av det analytiska verktyget skrivhjulet 

(The wheel of writing), dels intervjuer av gymnasielärare i idrott och hälsa. Resultatet visar att 

uppgiftskonstruktionerna ger mycket stöd i elevers skrivande genom både skrift- och 

bildspråk. Beskrivande skrivhandlingar efterfrågas huvudsakligen genom att ämnesinnehåll 

förväntas redovisas. Skrivande i idrott och hälsa anses betydande och det som läggs vikt vid i 

bedömning av skriftliga uppgifter är innehåll överordnat det språkliga. Osäkerheter vid 

bedömning är främst gällande kunskapskravens olika nivåer.   

 

Nyckelord: Skrivande, skrivhandlingar, uppgiftskonstruktioner, idrott och hälsa, bedömning 
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1. Inledning  

 

Skriftanvändningen ökar i samhället idag vilket den även gör i skolans verksamhet (Norberg 

2019, s. 39). Vad det får för konsekvenser för ämnen som traditionellt sett inte använder skrift 

i samma utsträckning som andra vet vi mindre om (s. 39). Skriv- och språkutveckling är en 

aktivitet som vanligtvis förekommer i skolan men som av tradition i synnerhet associerats 

med svenskämnet (Norberg 2019, s. 42). Att det dock inte bara är svenskämnet som ska bära 

ansvar för elevers språkutveckling utan att det även ligger hos andra skolämnen framgår i 

läroplanen. Där framförs exempelvis att: ”Förtrogenhet med […] det svenska språket ska 

befästas genom undervisningen i många av skolans ämnen.” (Skolverket 2011, s. 5). I och 

med att elevers språkutveckling kan utvecklas genom exempelvis skrivande är det av den 

anledningen väsentligt att alla skolans ämnen ger elever möjlighet till att utöva skrivande i 

undervisningen. I kursplanen för idrott och hälsa 1 framgår att eleven för att uppnå betyget A 

bland annat ska kunna beskriva, diskutera och redogöra för olika ämnesinnehåll utförligt och 

nyanserat (Skolverket 2011, s. 86-87). På grund av de allt högre krav som ställs på elever, 

särskilt för de högre kunskapskraven, är det troligt att skriftspråksanvändningen ökar eftersom 

lärare behöver bedöma detta.  

 

Hur skriftliga uppgifter är utformade ser troligtvis olika ut inom och mellan skolans ämnen 

vilket möjliggör olika former av skrivande. Redogörande, reflekterande och redovisande 

skrivande är bara några exempel. De olika skrivsätten ställer olika krav på elevers skrivande 

dels beroende på vad läraren efterfrågar i sina uppgifter, dels vad som läggs vikt vid i 

bedömningen av dessa. Ann-Christin Randahl framför att elever kan yttra sig om att 

svensklärare lägger fokus vid språket medan lärare i andra ämnen lägger vikt vid innehållet 

och att detta borde påverka hur elever hanterar de olika ämnenas skriftliga uppgifter om dessa 

ställer olika krav på hur elever skriver (Randahl 2014, s. 20). Elever kan av den anledningen 

möjligtvis hantera skriftliga uppgifter på olika sätt i skolans ämnen om det finns en 

medvetenhet om vad som förväntas och inte av deras skrivande inom varje ämneskultur.  

 

Trots att skrivande traditionellt främst förknippats med svenskämnet är det som tidigare 

nämnts inte ovanligt att det även förekommer i andra ämnen. Idrott och hälsa är ett exempel 

på ett skolämne som traditionellt inte varit skriftbetonat (Norberg 2019, s. 39). Björn Tolgfors 

framför att det skett en förskjutning i ämnet idrott och hälsa i form av att skriftliga uppgifter 
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har högre status idag än vad det tidigare haft (Tolgfors 2014, s. 145). Tolgfors visar även att 

lärarrollen i ämnet förändrats till att vara mer administrativ genom att behöva rätta och ge 

återkoppling på elevers skriftliga inlämningsuppgifter (s. 130). Skrivandet verkar således ha 

ökat även i ämnen som idrott och hälsa. Anna-Maija Norberg menar att det finns en 

kunskapslucka i forskningen när det gäller studier som syftar till att undersöka skriftbruk i 

idrott och hälsa (Norberg 2019, s. 56). Denna kunskapslucka ligger till grund för den 

presenterade studien. Att undersöka skrivande i ämnet har också relevans för min framtida 

lärarprofession samt för lärare i idrott och hälsa generellt vilket motiverar den här studiens 

genomförande. I samband med skriftbruket i ämnet blir även lärares resonemang kring det av 

intresse att undersöka. Utifrån ovanstående resonemang kan studiens syfte klargöras.  

 

1.1  Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med studien är att undersöka dels vilka skriftliga uppgiftskonstruktioner elever kan 

möta i idrott och hälsa och vilket skrivande de således ges möjlighet till att genomföra och 

utveckla i ämnet, dels hur lärare i idrott och hälsa resonerar kring skrivande i ämnet och 

skriftliga uppgifter samt bedömning av dessa. Utifrån syftet kan tre frågeställningar 

formuleras. 

 

• Vilka skriftliga uppgifter förekommer i undervisningen i idrott och hälsa och vilka 

skrivhandlingar efterfrågas?  

 

• Hur ser lärare i idrott och hälsa på skrivande som en del av ämnet? 

 

• Hur resonerar lärare i idrott och hälsa kring bedömning av skriftliga uppgifter?  
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2. Tidigare forskning 

 

Följande del syftar till att kontextualisera det befintliga forskningsområdet och belysa vilken 

kunskap tidigare forskning genererat i samt vad den har för relevans för föreliggande studie. 

Vad den presenterade tidigare forskningen kommit fram till sammanfattas slutligen.  

 

2.1  Skrivande i olika ämnen 

 

Att elevers skrivande och textproducerande är en central del i skolan är vedertaget och är 

därav av intresse att studera inom vetenskapen, inte minst inom språkvetenskapen. Randahl 

undersöker i sin avhandling Strategiska skribenter elevers hantering av utmaningar som 

uppkommer i samband med skrivuppgifter och jämför även elevers skrivande i svensk- och 

fysikämnet (Randahl 2014, s. 21). Hur elevers skrivande ser ut i olika skolämnen är av 

relevans för den här studien eftersom skriftliga uppgifter som karakteriserar idrott och hälsa 

kan erbjuda en form av skrivande jämfört med uppgifter i andra ämnen. Randahls 

undersökning genomförs bland annat med hjälp av enkäter där elevers syn på skrivande i 

svensk- respektive fysikämnet synliggörs. Ett huvudresultat Randahl påvisar utifrån 

enkätsvaren är elevers uppfattning av vad som är det väsentliga i respektive ämne vilket är 

språket i svenskämnet och innehållet i fysikämnet (Randahl 2014, s. 206). Vidare framhålls 

att elever i svenskämnet förväntas omformulera sin text medan de i fysikämnet inte behöver 

göra det (s. 206).  

 

Randahl kommer fram till att skrivuppgifternas uppgiftsinstruktioner i de två olika ämnena 

skiljer sig åt. Detta i form av att instruktionen till fysikämnets labb-PM är tydligare jämfört 

med svenskämnets instruktioner som istället erbjuder elever ett friare skrivande (Randahl 

2014, s. 78). I den skriftliga instruktionen för labbrapporten framgår exempelvis syfte, 

materiel, beskrivning av genomförandet, tabeller och/eller frågor. I den skriftliga 

instruktionen för en av uppgifterna i svenskämnet lämnas mer ansvar åt eleverna eftersom det 

står framskrivet att de väntas använda sin konstnärliga frihet i sitt skrivande. Det som 

ytterligare uttalas i uppgiftsbeskrivningen är att texten ska placeras inom realism och/eller 

naturalism, sidhänvisningar till lärobok samt vilket textomfång som gäller. (Randahl 2014, s. 

77). I en annan uppgiftsbeskrivning i svenskämnet ställs fyra frågor som ska diskuteras och 

illustreras med hjälp av utdrag från ett skönlitterärt verk (Randahl 2014, s. 77-78). Utifrån 
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elevers och lärares utsagor påvisar Randahl föreställningar om att två skilda skrivkulturer 

existerar inom de två olika ämnena. En skrivkultur där språk och friare textstruktur präglas 

(svenskämnet) kontra en kultur där innehåll och given textstruktur är utmärkande 

(fysikämnet) (Randahl 2014, s. 90). Baserat på detta resultat om att skrivkulturerna i ämnena 

skiljer sig åt är det ett troligt antagande att även idrott och hälsa präglas av en viss skrivkultur.  

 

Catharina Nyström undersöker i sin avhandling Gymnasisters skrivande gymnasieelevers 

skrivande och deras texter och samlar in sitt material som bland annat består av elevtexter 

ifrån olika skolämnen (Nyström 2000, s. 86). Undersökningen är relevant att inkludera i den 

här studien eftersom Nyström analyserar elevtexter inom ämnet idrott och hälsa. Detta kan 

således påvisa vilket skrivande som möjliggörs i ämnet. Det bör dock betonas att föreliggande 

studie studerar uppgiftskonstruktioner vilket skiljer sig från Nyströms undersökning. Denna 

studie undersöker således vilket skrivande som efterfrågas medan Nyström utifrån färdiga 

texter studerar vilket skrivande det resulterar i. Att Nyströms undersökning genomförts inom 

ramen för läroplanen 94 bör också beaktas eftersom den här studien utförs under läroplanen 

2011. Elever från en och samma klass i Nyströms undersökning har genomfört samma 

skriftliga uppgift i idrott och hälsa där texterna förväntas innehålla elevernas egna 

idrottserfarenheter (Nyström 2000, s. 86). Ett fåtal av dessa texter kategoriserar Nyström som 

berättande texter och en aning fler än dessa kategoriseras som utredande (s. 86). Resterande 

texter som producerats i klassen representerar olika genrer eftersom de konstruerats på olika 

sätt men långt över hälften av de totalt insamlade texterna är redovisande (Nyström 2000, s. 

86-87).  

 

Nyström kommer i sin undersökning likt Randahl fram till att det finns skillnader mellan 

texter som skrivits i svenskämnet jämfört med andra ämnen. De insamlade texterna som 

producerats i de övriga skolämnena domineras av redovisande, främst faktaredovisande, 

texter medan svenskämnets texter domineras av berättande och diskuterande texter. Nyström 

menar att syftet med de övriga ämnenas fokus på redovisande kan tänkas bero på att vikten 

ligger vid att eleverna ska redogöra för sina ämnesspecifika kunskaper. Detta fokus verkar 

saknas i svenskämnet eftersom Nyström menar att dessa texter nästintill helt saknar 

ämnesinnehåll. (Nyström 2000, s. 93). Att eleverna i de övriga skolämnena huvudsakligen 

förväntas redovisa ämnesrelevanta kunskaper beror enligt Nyström på att de skriftliga 

uppgiftsinstruktionerna inte innehåller beskrivning av hur texterna bör utformas (Nyström 

2000, s. 237). Nyström drar en slutsats om att elever i svenskämnet ges möjlighet till att öva 
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skrivande i sig medan de i övriga ämnen istället övar på att förmedla ämnesinnehåll genom 

skrift vilket: ”[…] kan ses som en stor förlust av potential” (s. 237).  

 

2.2  Bedömning och användning av skriftliga uppgifter i idrott och hälsa 

 

Tolgfors har i sin studie Bedömning för lärande undersökt hur gymnasielärare i idrott och 

hälsa beskriver hur de realiserar Bedömning för lärande (BFL) i sin undervisning genom 

skriftliga uppgifter och muntliga reflektioner (Tolgfors 2014, s. 16). Eftersom skriftliga 

uppgifter i relation till bedömning är en primär del i Tolgfors undersökning är dess 

inkludering i den här studien relevant. Enligt Tolgfors är träningsdagbok en central uppgift 

som är vanligt förekommande i lärarnas undervisning (Tolgfors 2014, s. 95). Lärare använder 

sig gärna av denna uppgift eftersom det ger elever möjlighet till att ta eget ansvar, 

uppmärksamma sina eventuella framsteg samt att reflektera (s. 95). Ibland används även 

bedömningsmatriser i samband med skrivuppgifter för att uppgiftens mål och kunskapskrav 

ska tydliggöras för eleverna (s. 97-98). Tolgfors framför att dessa matriser kan användas i 

formativt syfte eftersom det av lärare framgår att elever ges möjlighet till att vidareutveckla 

och förbättra sina texter (s. 99). Exempel på vad lärare kan uppmana elever att utveckla i sina 

texter är begreppsdefinitioner, att placera texten i större kontext samt utveckla de egna 

ståndpunkterna (s. 104).  

 

Tolgfors har kommit fram till att lärare ofta använder sig av skriftliga inlämningsuppgifter där 

syftet är att elever ska ges möjlighet till att reflektera kring sin livsstil (Tolgfors 2014, s. 109). 

En del av den aktuella uppgiftens uppgiftsinstruktion som Tolgfors redogör för är:  

 

Din uppgift är att analysera din egen livsstil på olika plan. Detta för att du ska få en chans att 

reflektera kring ditt sätt att leva och kanske komma till insikt om att du borde förändra en och 

annan vana eller ovana för att må bättre på lång sikt. (Tolgfors 2014, s. 109)  

 

Detta exemplifierar hur en del av en skriftlig uppgift i idrott och hälsa kan vara utformad. I 

denna uppgiftskonstruktion används adjektiven analysera och reflektera. Tolgfors lyfter att 

lärares fokus vid återkoppling på elevers texter är på uppgiftens bredd, djup och 

självständighet (Tolgfors 2014, s. 130). Textens bredd innefattar begreppstäthet, innehåll och 

fakta (s. 130). Textens djup innebär att eleverna kan besvara frågor utifrån flera perspektiv 

och självständigheten motsvarar elevernas dragna slutsatser och egna reflektioner (s. 130). De 
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flesta elever ges möjlighet till att omarbeta och lämna in sina texter på nytt i syfte att nå den 

bedömningsnivå som eftersträvas (s. 130). Det framgår också att många skriftliga uppgifter 

ingår i idrott och hälsa 1 för att alla kunskapskrav ska kunna bockas av (s. 130).  

 

Rickard Håkanson undersöker i sin avhandling Vad betyder OK+? om hur lärare i idrott och 

hälsa arbetar med dokumentation i sin undervisning och hur deras upplevelser kring 

fenomenet ser ut (Håkanson 2015, s. 36). Skriftliga prov och inlämningsuppgifter är de delar 

av undersökningens resultat som den här uppsatsen lägger fokus på av den anledningen att det 

är av betydelse för studien. Håkanson visar lärares användning av skriftliga prov respektive 

inlämningsuppgifter utifrån undersökningens enkätsvar (Håkanson 2015, s. 55). Två procent 

uppger att de använder skriftliga prov någon gång i månaden varav sex procent uppger att de 

använder inlämningsuppgifter. 66 procent uppger att de använder sig av skriftliga prov någon 

gång per termin medan 81 procent uppger att de använder sig av inlämningsuppgifter. Det 

finns även de som uppger att de aldrig använder dessa i undervisningen, närmare bestämt 32 

procent gällande skriftliga prov och 13 procent gällande inlämningsuppgifter. Håkanson 

påvisar att användning av skriftliga prov och inlämningsuppgifter ökar i samband med 

elevernas stigande undervisningsstadium. Det vill säga att ju äldre elever är desto mer 

teoretiska inslag möter de i undervisningen. Av låg- och mellanstadielärare uppger 67 procent 

att de använder sig av skriftliga prov och 61 procent att de använder sig av 

inlämningsuppgifter. Av gymnasielärare uppger 81 procent att de använder sig av skriftliga 

prov och samma procentantal uppger att de använder sig av inlämningsuppgifter vilket visar 

en ökning mellan låg-och mellanstadium till gymnasium. (Håkanson 2015, s. 55). Därför kan 

en slutsats dras, att det är troligt att lärare i idrott och hälsa använder sig av skrivuppgifter av 

olika slag vilket därmed gör dessa relevanta att undersöka.  

 

Håkanson lyfter i sitt intervjuresultat att inlämningsuppgifter och prov främst används i slutet 

av arbetsområden (Håkanson 2015, s. 62). Ämnesinnehåll i skriftliga prov behandlar främst 

träningslära, hälsa/livsstil/kroppsideal, orientering/kartkunskap och kost/näringslära (dessa 

övergår 10 procent i diagrammet) (s. 119). Det ämnesinnehåll som inlämningsuppgifter 

främst utgör är exempelvis hälsa och livsstil, planering av fysisk aktivitet/eget samt 

träningsdagbok eftersom även dessa övergår 10 procent i diagrammet (s. 119). Detta är i 

likhet med Tolgfors tidigare nämnda resultat gällande att träningsdagbok är en central uppgift 

som används och att uppgifter som behandlar hälsa/livsstil ofta förekommer i undervisningen 

i idrott och hälsa. Enligt Håkanson upplever lärare osäkerhet kring styrdokumenten där 
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tolkning av kunskapskraven är vanligt förekommande (Håkanson 2015, s. 72). Exempelvis 

upplevs bedömning av dess olika nivåerna som svårt (s. 72). Det visar sig enligt Håkanson 

även att lärare dels kan ha en dualistisk syn på teori och praktik i form av att de skiljer dessa 

åt i sin undervisning, dels att de kan avvika från denna syn genom att försöka interagera teori 

och praktik inom samma lektion (Håkanson 2015, s. 74).  

 

Sammanfattningsvis har tidigare forskning kommit fram till att olika skrivkulturer präglar 

olika skolämnen där exempelvis svenskämnet präglas av språk och friare textstruktur medan 

fysikämnet präglas av innehåll och mer given textstruktur. Vilken skrivkultur som idrott och 

hälsa kan tänkas präglas av blir relevant att undersöka utifrån det Randahl kommit fram till. 

Elevtexter i idrott och hälsa verkar främst vara redovisande vilket Nyström visat. Det kan 

således tänkas att det är den typ av skrivande som efterfrågas i ämnets uppgiftskonstruktioner 

vilket den här studien undersöker. Det som främst ges återkoppling på i elevers texter är det 

innehållsliga gällande exempelvis fakta och begrepp, användningen av fler perspektiv samt 

användningen av egna slutsatser och reflektioner. Träningsdagbok och livsstil och hälsa är två 

exempel på vad skriftliga uppgifter ofta behandlar vilket möjligtvis skulle kunna vara 

uppgifter som fortfarande används i ämnet idag. Att primära osäkerheter vid bedömning visat 

sig vara avvägning mellan kunskapskravens olika nivåer skulle lärare även kunna uppleva 

idag. Detta eftersom samma läroplan är rådande under den här undersökningens 

genomförande som när Håkanson genomförde sin studie.  

 

3. Teoretiskt perspektiv och analytiskt verktyg 

 

Studiens teoretiska perspektiv som består av en multimodal syn på text kommer inledningsvis 

presenteras i den här delen. Det följt av definitionen av tre begrepp som syftar till att förklara 

relationer mellan skrift- och bildspråk. Dessa är förankring, avbyte och illustration och 

kommer att användas i den ingående analysen av tre uppgiftskonstruktioner. En beskrivning 

av studiens analytiska verktyg, skrivhjulet, som ligger till grund för analysen av samtliga 

insamlade uppgiftskonstruktioner förklaras avslutningsvis. 

 

3.1  Multimodal syn på text 
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Föreliggande studie grundar sig i att studera text eller mer specifikt uppgiftskonstruktioner i 

ämnet idrott och hälsa samt lärares resonemang kring skrivande och skriftliga uppgifter i 

ämnet. Därför blir studiens syn på vad text är viktigt att lyfta. Begreppet text kan innefatta 

olika betydelser beroende på vilket perspektiv som intas och i vilken kontext det används. 

Anders Björkvall menar att text har olika materialiteter eftersom det kan skrivas på 

exempelvis ett papper eller en skärm (Björkvall 2019, s. 7-8). En text består även av 

sammanhängande helheter som tillsammans skapar mening och en text avgränsas visuellt i 

form av en början och ett slut (s. 8). Per Ledin framför att text i vardaglig bemärkelse ses som 

ett (skrift)språkligt fenomen och att denna syn även präglat olika vetenskapsinriktningar 

traditionellt sett (Ledin 1999, s. 13). Denna syn på text har utvecklats i och med att 

forskningsintresset sedan 1900-talet ökat för de teckensystem och multimodaliteter som 

kombineras med skrift (s. 14). Detta intresse avspeglar samhällets utveckling gällande att 

andra modaliteter blivit allt vanligare (s. 14). Det är inte ovanligt att exempelvis bilder 

framträder i kombination med skriftspråk (s. 14). Utifrån det framför Ledin att det finns 

antaganden om att texter ses som en kombination av både språk och bild (s. 16). Ett sådant 

antagande ligger till grund för den här studien där synen på text avser kombination av 

skriftspråk och bild.  

 

Björkvall menar att textbegreppets vidare definition har huvudpoängen att alla 

betydelsebärande delar i en text inkluderas i analysen av den (Björkvall 2019, s. 7). Av den 

anledningen har uppgiftskonstruktionernas alla betydelsebärande delar inkluderats i denna 

studies djupgående analys av de tre uppgiftskonstruktionerna. Sammanfattningsvis är en 

multimodal text enligt Björkvall: ”Texter som omfattar fler kommunikationsformer” där 

kommunikationsformerna exempelvis kan vara skrift, bild, tal och musik (Björkvall 2019, s. 

8). Den här studien utgår från ett multimodalt perspektiv på text där kommunikationsformerna 

skrift och bild i relation till varandra är det som är relevant för studien. 

 

3.1.1 Relationer mellan skrift och bild 

 

Björkvall framför hur relationer mellan skrift och bild i en text kan förstås och lyfter i 

samband med det Roland Barthes syn på dessa relationer vilka beskrivs som förankring eller 

avbyte. Den förstnämnda relationen syftar till att skriften hänvisar till vad i bilden som är 

centralt och som läsaren därigenom bör lägga fokus på. Skriften förankrar bildens betydelser. 

Avbytesrelationer omfattar istället skrift och bild som komplement till varandra där skrift 
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förklarar bild och omvänt, vilket kan liknas vid hur en serietidning är uppbyggd. Skrift och 

bild varvar den överordnade betydelsen om vartannat och skapar således en helhetsbetydelse 

tillsammans. Björkvall tar vidare upp att förankringsrelationer även kan ske av omvänd 

karaktär där bild istället förklarar skrift vilket genererar i begreppet illustration. (Björkvall 

2019, s. 24-25). Dessa relationer mellan skrift och bild är av relevans i den här studien 

eftersom ett flertal av de insamlade uppgiftskonstruktionerna består av både skrift och bild. 

Dessa belysta begrepp kommer således att användas i den ingående analysen av de tre valda 

uppgiftskonstruktionerna för att ta reda på vad dessa bilder har för betydelsebäring för 

uppgifterna. 

 

3.2  Skrivhjulet 
 

Modellen The Wheel of Writing, som framöver i den här studien kommer att benämnas 

skrivhjulet, är utvecklat som ett verktyg med avsikt att framställa komplexiteten i att skriva i 

kulturella och situationella kontexter, exempelvis skrivande i olika skolämnen (Berge, 

Evensen och Thygesen 2016, s. 172). I och med det är modellen ett användbart verktyg för 

skrivundervisning och bedömning av skrift (s. 172). Kjell Lars Berge, Lars Sigfred Evensen 

och Ragnar Thygesen framför att de med utvecklandet av skrivhjulet vill lägga fokus på texter 

som representerar olika handlingar (acts) och syften (purposes) (s. 174). Modellen visar sig 

därav vara användbar vid utformning av uppgifter avsedda för elever i skolan, vid bedömning 

av elevers skrivna texter samt vid granskning av bedömningsinnehållet så att bedömningen är 

representativ och likvärdig (s. 172-173). Eftersom skrivhjulet kan användas som ett verktyg 

vid lärares utformning av uppgiftskonstruktioner blir det av relevans att inkludera i den här 

studien. Skrivhjulet kommer därför användas som ett analytiskt verktyg vid bearbetningen av 

samtliga insamlade uppgiftskonstruktioner.  

 

Berge, Evensen och Thygesen utgår från perspektivet att skrivande är en fråga om 

sammanhang och mening (Berge, Evensen och Thygesen 2016, s. 175). Ett skrivande som är 

avsiktligt ges formen av ett yttrande som dels alltid är riktat till en mottagare, dels har ett mer 

eller mindre uttalat syfte (s. 175). Yttrandet måste även vara semiotiskt medierat, det vill säga 

förmedlat till mottagaren via ett semiotiskt medel som exempelvis skriftspråket (s. 175). Den 

grundläggande funktionen av ett yttrande är att mottagaren ska ges möjlighet till att tolka det 

vilket leder till att varje skrivet yttrande kan förstås som en uppmaning till interaktion och 

deltagande (s. 175). Utifrån detta kan skrivhjulets uppbyggnad beskrivas.  
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Skrivhjulet består av en yttre cirkel och en inre cirkel där vardera cirkeln består av sex olika 

avdelningar samt en mittcirkel (se figur 1). Den yttre cirkeln fokuserar på att förstå skrivande 

som en aktivitet, att i skrivandet uttrycker vi oss genom olika handlingar (acts of writing). 

Den inre cirkeln omfattar att skrivande görs utifrån ett syfte (purposes of writing) och 

mittcirkeln motsvarar skrivhandlingen som en form av semiotisk mediering (semiotic 

mediation). Den semiotiska medieringen genomförs med hjälp av ”a specific technology” 

(s.181), vilket jag väljer att översätta som resurser, som skapar mening i skrivandet och 

genererar texter. Dessa resurser motsvarar det skrivna språket och multimodala medel som 

exempelvis bilder, grafer och ritningar som kan skapa text. Resurserna har i skrivhjulet även 

en materiell dimension som inriktar sig på redskap som exempelvis en penna eller en dator 

som kan användas vid skrivandet. (Berge, Evensen och Thygesen 2016, s. 180-181). Denna 

materiella dimension kommer att bortses i denna studie eftersom det är uppgiftskonstruktioner 

och inte själva handlingen av uppgiftskonstruktionens utformning som kommer att 

undersökas.  

 

Figur 1. Skrivhjulet med fokus på handling och syfte (Berge, Evensen och Thygesen 2016, s. 

180).  

 

Den inre och den yttre cirkeln i skrivhjulet består som tidigare nämnts av sex olika 

skrivhandlingar med sex tillhörande syften som behöver en mer ingående beskrivning. När vi 

utför en reflekterande skrivhandling utgår vi från egna erfarenheter, känslor och tankar där 
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syftet ofta är att utveckla vår identitet, värdera oss själva och skapa en förståelse. Dagbok och 

essä är exempel på reflekterande texter. En beskrivande skrivhandling används ofta vid 

organisering och systematisering av kunskap med syftet att lagra och ordna där läromedel och 

receptböcker är två exempel. Att skriva för att utforska syftar till att göra en bedömning av 

vilken kunskap som kan antas vara den mest giltiga utifrån att kritiskt granska olika 

påståenden om samma fenomen. Utforskande texter skrivs främst när avsikten är att utveckla 

vår kunskap. När det är texten som avbildar verkligheten, det vill säga en fiktiv verklighet, är 

syftet att skapa utifrån vad författaren föreställer sig. Exempel på dessa texter är noveller och 

romaner. Skriver vi istället övertygande texter är syftet att övertala läsaren till att inta det 

perspektiv som författaren avser för läsaren. Exempel på övertygande skrivhandlingar kan 

vara argumenterande texter och politiska yttranden. Den sista skrivhandlingen är den där 

interaktion sker genom skrivande där syftet är att upprätta och/eller förstärka kontakter till 

andra människor. Exempel på denna typ av skrivande är olika internetforum där 

kommunikation mellan människor är avsikten. Den yttre cirkeln i skrivhjulet kan även rotera 

för att möjliggöra att mindre konventionella kombinationer synliggörs vilket gör modellen 

dynamisk. (Berge, Evensen och Thygesen 2016, s. 184).  

 

4. Metod  

 

För att kunna besvara den här studiens frågeställningar har jag valt att använda två 

kompletterande metoder. Den ena metoden har bestått av att analysera insamlade 

uppgiftskonstruktioner i idrott och hälsa med hjälp av skrivhjulet som analytiskt verktyg. Den 

andra metoden som använts är intervjuer av gymnasielärare i idrott och hälsa. Inledningsvis i 

den här delen kommer urvalet av uppgiftskonstruktionerna och intervjupersonerna att 

presenteras följt av hur detta empiriska material samlats in. Efter det redovisas hur empirin 

analyserats och avslutningsvis belyses de etiska aspekter som beaktats i studiens 

genomförande i syfte att studien ska hålla vetenskaplig kvalitet.  

 

4.1  Urval av uppgiftskonstruktioner och intervjupersoner 

 

De uppgiftskonstruktioner som samlats in av intervjupersonerna är uppgifter som de använder 

i sin undervisning i kursen idrott och hälsa 1. Urvalet av uppgifterna har gjorts utefter vilka 
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lärarna själva valt att lämna över vilket resulterade i totalt tio stycken. Sedan har sammanlagt 

tre uppgifter valts ut för mer ingående analys, en uppgift från varje intervjuperson. Den tredje 

uppgiften är dock från två av lärarna eftersom de arbetar inom samma ämneslag, på samma 

skola och således använder sig av samma uppgifter. Vid urvalet av dessa tre har jag utgått 

ifrån vilka uppgifter som innehåller bilder eftersom relationer mellan bild- och skriftspråk 

ingår i den ingående analysen av uppgiftskonstruktionerna.  

 

Urval av intervjupersoner bör enligt Per Lagerholm vara väl genomtänkt och variationen i 

urvalet bör ses till vad studien efterfrågar (Lagerholm 2010, s. 55). Eftersom den här studien 

efterfrågat intervjupersoner som är utbildade och yrkesverksamma gymnasielärare i idrott och 

hälsa är kravet på variation i urvalet inte särskilt stort. Utifrån studiens tidsbegränsning 

kontaktades intervjupersonerna via mail direkt eller via rektorer på gymnasieskolor som jag 

tidigare varit i kontakt med eller haft kännedom om sedan innan. I detta mail (se bilaga 1) 

efterfrågades även skriftliga uppgiftskonstruktioner som lärarna använder sig av i sin 

undervisning för att de ska kunna inkluderas i studien. Föreliggande studies intervjupersoner 

består av totalt fyra gymnasielärare i idrott och hälsa som arbetar på sammanlagt tre olika 

skolor i tre olika kommuner som ligger i Mellansverige. Lärare L1 och L4 arbetar således på 

samma skola. Kort information om intervjupersonerna redogörs i tabell 1 nedan.  

 

Benämning Kön Antal år som arbetande 

lärare i idrott och hälsa  

Andra undervisningsämnen 

L1 

 

Man Ca 14 år Historia, ledarskap, friluftsliv 

L2 

 

Kvinna Ca 19 år Matematik, naturkunskap 

L3 

 

Man Ca 8 år Träningslära, naturguidning 

L4 

 

Man Ca 25 år Specialidrott 

Tabell 1. Information om intervjupersonerna. 

 

4.2  Metodernas insamling och tillvägagångssätt 

 

Uppgiftskonstruktioner som förekommer i idrott och hälsa har samlats in för att kunna visa på 

vilket skrivande som faktiskt efterfrågas. Detta för att inte enbart utgå från vad lärare hävdar 

att de efterfrågar. Att analysera uppgiftskonstruktioner som metod är fördelaktigt eftersom det 
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möjliggör att kunna besvara studiens frågeställning om vilka skriftliga uppgifter som 

karakteriserar ämnet samt vilka skrivhandlingar som efterfrågas. Uppgiftskonstruktionerna 

har samlats in från intervjupersonerna via mail utifrån deras premisser. Samtliga lärare har 

bidragit med minst två uppgifter vardera vilket ombads för att kunna ge en bredare bild av 

skriftliga uppgifters karakterisering i ämnet.  

 

Intervjuer är en kvalitativ metod inom exempelvis språkvetenskaplig forskning där arbete 

med relativt få informanter och med frågor av mer ingående karaktär är det som präglar 

metoden (Lagerholm 2010, s. 54). Eftersom en del av studiens syfte är att undersöka lärares 

resonemang kring skriftliga uppgifter i idrott och hälsa är intervjuer en fördelaktig metod att 

använda. Lagerholm menar att syftet med att använda intervjuer är att få en djupare förståelse 

av ett fenomen (Lagerholm 2010, s. 55), vilket i detta fall är skrivande och skriftliga uppgifter 

i idrott och hälsa. Därför är valet av intervjuer gynnsamt till skillnad från exempelvis enkäter 

som snarare innehåller givna frågor av mindre flexibel karaktär med avsikten att svaren inte 

ska bli för olika (Lagerholm 2010, s. 38). Jag har i denna studie utformat en intervjuguide (se 

bilaga 2) som sedan utgjort underlag för samtliga intervjuer. Detta eftersom det enligt 

Lagerholm är viktigt att som forskare/intervjuare vara förberedd inför sina intervjuer i form 

av att ha med sig frågor att förhålla sig till samt vara förberedd på att ställa tänkbara 

följdfrågor (Lagerholm 2010, s. 56).  

 

Runa Patel och Bo Davidson framför två aspekter som bör tas hänsyn till i relation till 

intervjufrågors utformning och ordningsföljd vilka är standardisering och strukturering. Den 

förstnämnda innefattar hur stort inflytande intervjupersonerna tilldelas gällande utformning 

och ordningsföljd av frågorna. Den sistnämnda gäller hur intervjupersonerna ges möjlighet till 

att fritt kunna tolka frågorna utifrån sina egna erfarenheter. Ställs samstämmiga frågor i 

samma ordning till samtliga intervjupersoner har intervjuerna en hög grad av standardisering. 

Graden blir lägre om individuella skillnader mellan intervjupersonerna möjliggörs. Ges 

intervjupersonerna litet svarsutrymme har intervjun en högre grad av strukturering. Ett brett 

och öppet svarsutrymme genererar en mer ostrukturerad intervju. (Patel och Davidson 2011, 

s. 75-76). Utifrån detta kan sägas att intervjuerna i föreliggande studie har en relativt hög grad 

av standardisering eftersom frågorna varit färdigformulerade med möjlighet till utvidgning 

och följdfrågor har ställts. Eftersom frågorna gett intervjupersonerna möjlighet till att 

reflektera och resonera relativt fritt om ett ämne utifrån egna erfarenheter kan intervjuerna 

sägas karakteriseras av en lägre grad av strukturering.  
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Intervjuer är lämpligast att spela in eftersom det kan gås miste om innehåll om endast 

anteckningar under intervjutillfällena förs (Lagerholm 2010, s. 56). I den här studien har 

intervjuerna därför spelats in med hjälp av en mobiltelefon. Efter intervjuernas genomförande 

har inspelningarna transkriberats. Det innebär att det inspelade materialet som är i talad form 

omvandlas till läsbart material vilket krävs för att kunna analysera det empiriska materialet 

(Lagerholm 2010, s. 34). Eftersom syftet med den här studien är att undersöka innehållet i 

intervjupersonernas utsagor och inte hur dessa uttalats har transkriptionerna gjorts mer 

skriftspråkslika. Är undersökningens syfte mer inriktat på innehållet i samtalet behöver 

transkriberingen nödvändigtvis inte genomföras med den grad av autenticitet som krävs vid 

detaljerade språkliga syften (Lagerholm 2010, s. 35). Vid transkribering krävs även att 

inspelningen lyssnas om ett flertal gånger eftersom en transkription aldrig kan återge 

materialet fullkomligt (Lagerholm 2010, s. 35), vilket således följts i den här studien.  

 

4.3  Analysförfarande 

 

Analysförfarandet har i den här studien till stor del varit induktivt vilket innebär att forskaren 

söker dra generella slutsatser utifrån ett flertal enskilda fall (Fejes och Thornberg 2019, s. 24). 

Föreliggande studie har utgått från en kvalitativ infallsvinkel eftersom målsättningen inte varit 

att kunna generalisera resultatet med statistisk säkerhet. Eftersom urvalet i studien är litet är 

det därför inte representativt för en hel population. Studien har snarare utgått ifrån vad Robert 

Thornberg och Andreas Fejes framför att analytisk generaliserbarhet inom kvalitativ 

forskning innebär (Thornberg och Fejes 2019, s. 289). Det innebär att utifrån den mån 

studiens resultat, utifrån en välövervägd bedömning, kan visa på vad som potentiellt kan 

hända vid liknande situationer (s. 289). Samtliga insamlade uppgiftskonstruktioner har 

översiktligt analyserats med hjälp av studiens analytiska verktyg skrivhjulet och sedan 

sammanställts i tabell 2 under rubrik 5.1 nedan. Det som redovisas är skrivhjulets olika 

skrivhandlingar som går att urskilja i uppgiftskonstruktionernas skriftspråk. Tre 

uppgiftskonstruktioner har analyserats mer ingående och den fullständiga analysen av dessa 

visas även under rubrik 5.1 i resultatet nedan. I analysen av dessa tre uppgiftskonstruktioner 

har även de analytiska begreppen som behandlar relationer mellan skrift- och bildspråk 

använts vid analysen av uppgifternas bilder. Dessa analytiska begrepp är förankring, avbyte 

och illustration. 
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Analysen av intervjutranskriptionerna genomfördes med inspiration från hur Andreas Fejes 

och Robert Thornberg framför att en kvalitativ analys av intervjutranskriptioner kan utföras. 

Det som presenteras är att forskaren arbetar: ”[…] aktivt med sina data, organiserar dem, 

bryter ner dem till hanterbara enheter, kodar dem, gör synteser av dem och söker efter 

mönster.” (Fejes & Thornberg 2019, s. 35). Transkriptionerna har inledningsvis skrivits ut och 

lästs igenom ett par gånger för att få en övergripande blick av innehållet i materialet. Sedan 

färgkodades det utskrivna materialet med hjälp av olika färger för att urskilja gemensamma 

mönster utifrån studiens frågeställningar. De nio olika koder som togs fram var: fokus på 

ämnesinnehåll, utformning av skriftliga uppgifter, elevers textbearbetningsmöjligheter, teori 

kontra praktik, problematik kring skriftliga uppgifter, idrott och hälsa – ett kunskapsämne, 

ämnesinnehåll överordnat det språkliga, osäkerheter vid bedömning och skrivande på högre 

nivåer. Dessa delades sedan in i tre övergripande kategorier vilka blev: skriftliga uppgifters 

karakterisering, skrivande i idrott och hälsa och skriftliga uppgifter som underlag för 

bedömning.  

 

4.4  Etiska aspekter 
 

All forskning ska vara etiskt försvarbar och bedrivandet av forskning är enligt 

Vetenskapsrådet väsentligt för samhällets och dess medlemmars utveckling. Utifrån 

forskningskravet är det därför: ”ett berättigat krav på att forskning bedrivs, att den inriktas på 

väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet.”. Vid bedrivandet av forskning är 

utgångspunkten för etiska överväganden individskyddskravet vilket innefattar att individer är 

berättigade skydd mot obehörigas kännedom om deras identitet. Individer får heller inte 

utsättas för skada eller kränkande behandling. Avvägningen mellan värdet av dessa två krav 

ska forskare göra inför varje vetenskaplig studie. (Vetenskapsrådet 2002, s. 5). Denna 

värdering har genomförts inför denna studie och eftersom individer ingått i undersökningen 

har även andra etiska principer följts. 

 

Vetenskapsrådet har framtagit ett flertal etiska principer i form av fyra huvudkrav på 

forskning vilka är informations-, samtyckes-, konfidentialitets-, och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 6). Informationskravet innebär att deltagarna i undersökningen ska 

ges information om undersökningens syfte från forskaren. Det som ska framgå är 

undersökningsämne, villkor som gäller för eventuell medverkan och vad deltagare i 

undersökningen har för uppgift. Deltagandet sker frivilligt och medverkandet kan avbrytas när 
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som under studiens genomförande om så önskas. (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). Denna 

information har deltagarna i den här studien fått skriftligt i form av ett informationsmail (se 

bilaga 1) samt muntligt innan samtliga intervjuers genomförande. Utifrån det har den här 

studien uppfyllt informationskravet. Samtyckeskravet innefattar att intervjupersonerna: ”har 

rätt att själva bestämma över sin medverkan” och beroende på studiens karaktär bör samtycke 

inhämtas (Vetenskapsrådet 2002, s. 9). Om de medverkande behöver delta aktivt i 

undersökningen ska samtycke alltid inhämtas (s. 9). Eftersom deltagarna i den här studien 

aktivt har medverkat i en intervju har detta krav uppfyllts när samtliga intervjupersoner gett 

samtycke genom att bekräfta sitt deltagande på mail samt muntligt vid intervjutillfällena.  

 

Erhållna uppgifter om en undersöknings deltagare ska ges största möjliga konfidentialitet och 

inga obehöriga ska ges möjlighet till att kunna ta del av deltagarnas personuppgifter. Detta 

ingår i konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 12). Enskilda människor som deltar i 

undersökningen ska således inte kunna identifieras av utomstående. Vetenskapsrådet framför 

att personuppgifter även innefattar ljudinspelning av personer (Vetenskapsrådet 2017, s. 26). 

Eftersom intervjupersonerna i den här studien har spelats in har detta ljudinspelade material 

endast brukats av mig som forskare. För att uppfylla skyddskravet av intervjupersoners 

identitet kan kodnycklar som anonymiserar personerna användas (Vetenskapsrådet 2017, s. 

28). Därför har samtliga deltagare i den här undersökningen fått en annan benämning för att 

deras identitet inte ska kunna avslöjas. Benämningarna som deltagarna tilldelats är Lärare L1, 

L2, L3 och L4. Eftersom insamlade uppgiftskonstruktioner också ingår i den här studien har 

benämningar på individers namn, skolor och geografiska platser som framgår i dessa tagits 

bort för att se till att deltagarnas identitet inte avslöjas. Det sista kravet Vetenskapsrådet 

framtagit är nyttjandekravet som innebär att insamlade uppgifter om deltagarna enbart får 

användas för forskningsändamål och inga andra syften (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). Även 

detta krav har uppfyllts i den här studien eftersom de personuppgifter som tagits del av enbart 

använts för undersökningens ändamål.  

 

5. Resultatredovisning  

 

I den här delen kommer resultatet av studiens analyserade empiri att framföras. Detta inleds 

med en övergripande sammanställning av samtliga uppgiftskonstruktioners analys varav tre 

som redovisas mer grundligt. Sedan framförs intervjuernas kategorisering och dess samband 



 17 

 

till analysen av uppgiftskonstruktionerna. Avslutningsvis besvaras samtliga frågeställningar 

med hjälp av en resultatsammanfattning.  

 

5.1  Analys av uppgiftskonstruktionerna 
 

Sammanlagt har tio uppgiftskonstruktioner analyserats med hjälp av skrivhjulet (se tabell 2). 

De tre ifyllda raderna i tabellen representerar de uppgifter som analyserats mer ingående.  

 

Uppgift Från 

lärare 

Skrivhandlingar  Dominerande 

skrivhandling 

Bygger på 

fysisk 

aktivitet 

Inkluderar 

bilder 

Träningsdagbok-

kalender 

L2 Utforskande, 

reflekterande 

Reflekterande Ja Nej 

Konditionstränande 

aktivitet 

L2 Beskrivande, 

reflekterande 

Beskrivande Ja Ja 

Slutuppgift 

friluftsliv 

L1 & L4 Beskrivande, 

reflekterande 

Beskrivande Ja Ja 

Ergonomi L1 & L4 Beskrivande, 

reflekterande 

Beskrivande Nej Ja 

Planering, 

genomförande och 

utvärdering av tre 

konditionspass 

L1 & L4 Beskrivande, 

utforskande, 

reflekterande 

Beskrivande Ja Ja 

Egen reflektion - 

livsstil och 

kroppsideal 

L1 & L4 Reflekterande, 

utforskande, 

beskrivande 

Reflekterande Nej Nej 

Min livsstil och 

hälsa 

L3 Beskrivande, 

reflekterande, 

utforskande 

Utforskande Ja Nej 

Mina 

utvecklingsbehov 

L3 Reflekterande, 

utforskande, 

beskrivande 

Beskrivande Ja Nej 

Ergonomi  L3 Beskrivande, 

utforskande 

Beskrivande Nej Ja 

Träningsprogram L3 Beskrivande, 

reflekterande 

Beskrivande Ja Nej 

Tabell 2. Sammanställning av uppgiftskonstruktionernas analys. 

 

Utifrån sammanställningen av de analyserade uppgiftskonstruktionerna är dagbokslika 

uppgifter, uppgifter där eleverna ska planera, genomföra och utvärdera träningsformer och 

uppgifter som behandlar ergonomi främst framträdande i materialet. De skrivhandlingar som 

påvisats i uppgifterna är beskrivande, utforskande och reflekterande där mer än hälften av 
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uppgifterna, det vill säga sju av tio, domineras av en beskrivande skrivhandling. Majoriteten, 

närmare bestämt sju av tio, av uppgifterna bygger på fysisk aktivitet som eleverna genomfört 

eller kommer att genomföra i undervisningen. Hälften av de insamlade uppgifterna innehåller 

bilder vilket antyder att det är vanligt förekommande att lärare inkluderar bildspråk i sina 

uppgiftsbeskrivningar.  

 

5.1.1 Uppgiften ”Konditionstränande aktivitet” 

 

Uppgiften ”Konditionstränande aktivitet” (se bilaga 3) har samlats in från Lärare L2 och 

bygger på en konditionstränande aktivitet som eleverna ska genomföra på lektionstid med 

användning av pulsklockor. Uppgiften går ut på att eleverna ska följa sin puls under passet 

och notera hur den varierar med ansträngning. Sedan ska eleverna analysera detta 

träningspass i en skriftlig uppgift. I sina texter förväntas eleverna svara på de tio frågor och 

påståenden som är ställda i uppgiftsbeskrivningen. Uppgiften behandlar två delar av 

kursplanens centrala innehåll vilka är fysiska aktiviteters betydelse och träningsmetoder samt 

deras effekter. Vad syftet med uppgiften är utgår ifrån två delar utdragna ur ämnets syfte i 

kursplanen för idrott och hälsa 1. Där framgår att eleverna med hjälp av den här uppgiften ges 

möjlighet till att utveckla dels sin förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter, dels 

kunskaper om fysiska aktiviteters betydelse. Exempel på vilka konditionsrelaterade begrepp 

eleverna kan välja att väva in i sina texter finns med i beskrivningen samt en bild som 

föreställer borgskalan (se figur 2 nedan). Denna bild ska eleverna utgå ifrån när de ska 

besvara vart på borgskalan de befunnit sig under passet.  

 

I uppgiftens underrubrik framgår att eleverna ska genomföra en analys vilket sätter etikett på 

vilken typ av uppgift eleverna förväntas genomföra. Verbet analysera visar på att en 

utforskande skrivhandling efterfrågas, där eleverna förväntas jämföra, diskutera och resonera i 

sin uppgift. Ett utforskande skrivande kan utifrån skrivhjulet ha som syfte att utveckla 

kunskaper och detta uttrycker den andra syftesdelen i uppgiften, att eleverna ges möjlighet till 

att utveckla kunskaper i den här uppgiften. Det framgår i uppgiftens frågor och påståenden att 

eleverna ska beskriva och reflektera över sitt genomförda träningspass. Exempelvis 

formuleras: ”Beskriv aktiviteten […]” och: ”Reflektera över hur det kändes […]”. Med tanke 

på att verben reflektera och beskriva används efterfrågas en reflekterande och en beskrivande 

skrivhandling. Detta eftersom det som efterfrågas är att eleverna ska utgå från egna tankar och 

upplevelser samt beskriva hur de gått till väga. De nyckelord som presenteras i 
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uppgiftsbeskrivningen förväntas eleverna använda sig av i sin text, om de anser att de passar 

in. Det står framskrivet att eleverna förväntas visa sin förståelse av begreppen genom att 

använda dem i uppgiften på ett korrekt sätt. Detta efterfrågar en beskrivande skrivhandling 

eftersom ämnesinnehåll är det som eleverna förväntas beskriva i relation till den genomförda 

konditionsaktiviteten.  

 

Relationen mellan bilden (se figur 2) och den tillhörande skriften skulle kunna ses som en 

förankringsrelation av den anledningen att det i skriftspråket framgår att eleverna med hjälp 

av bilden ska: ”uppskatta var på skalan du ligger när du tränar”. Skriften leder således läsaren, 

vilket i detta fall är eleven, till vad i bilden som är betydelsefullt vilket är siffrorna som ska 

symbolisera uppskattningsnivåer av ansträngningen. Den här bilden är betydelsebärande för 

uppgiften eftersom eleverna behöver se borgskalan för att kunna utgå från den när de skriver 

sina texter. Bilden ger således eleverna stöd i sitt skrivande.  

 

 

Figur 2. Borgskalan. 

 

Sammantaget kan sägas att den dominerande skrivhandlingen i den här 

uppgiftskonstruktionen är en beskrivande skrivhandling men att en reflekterande 

skrivhandling också efterfrågas. Eftersom det framgår att uppgiften ska vara en analys 

indikerar det på en utforskande skrivhandling. De frågor och påståenden som eleverna ska 

utgå ifrån i sitt skrivande efterfrågar dock beskrivande och reflekterande skrivhandingar. 

Därför är det snarare dessa två skrivhandlingar som efterfrågas, istället för en utforskande 

skrivhandling, även om det är framskrivet att eleverna ska genomföra en analys. Relationen 

mellan bilden och dess tillhörande skrift kan ses som en förankringsrelation där skriften 

förankrar bilden.  
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5.1.2 Uppgift ”Planering, genomförande och utvärdering av tre konditionspass!” 

 

Uppgiften ”Planering, genomförande och utvärdering av tre konditionspass” (se bilaga 4) har 

samlats in från Lärare L1 och L4 och baseras på tre konditionstränande pass som eleverna 

förväntas planera, genomföra och utvärdera. Uppgiften ska innehålla ett långdistans-, ett 

snabbdistans- och ett intervallpass. Uppgiftskonstruktionen inleder med en kort bakgrundsdel 

med information om vad som är bra med konditionsträning utifrån rekommendationer från 

WHO. Detta följt av en sammanfattande beskrivning av hur uppgiften förväntas genomföras 

och vad som ska ingå i texterna. Eleverna ska utgå från sin aktuella träningsstatus och 

använda sig av relevanta begrepp, källor och sin sparade pulsdata från varje genomfört pass i 

sina texter. De källor och begrepp eleverna kan använda sig av framgår sedan i uppgiften. 

Den här uppgiftens struktur skiljer sig en aning från de flesta andra insamlade 

uppgiftskonstruktionerna eftersom eleverna hänvisas till att skriva i olika rutor. En inledande 

ruta där elevens aktuella träningsstatus ska beskrivas följt av tre rutor. Den första av dessa tre 

ska innehålla planeringen av det aktuella passet, den andra ska innehålla effekter av passet 

och den sista rutan ska innehålla utvärderingen av passet. Dessa tre rutor återkommer sedan 

två gånger till eftersom alla tre pass ska redovisas vilket resulterar i sammanlagt tio rutor. Det 

är således inte en sammanhängande text som ska produceras utan frågorna som ställs ska 

besvaras i respektive ruta. Slutligen presenteras de kunskapskrav som uppgiften behandlar där 

kunskapskrav ett och tre kan uppnås genom den skriftliga uppgiften medan kunskapskrav två 

kan uppnås praktiskt. Uppgiften innehåller två bilder där den ena föreställer en individ i 

rörelse jämsides med en hjärtfrekvens (se figur 3 nedan) och den andra bilden beskriver fem 

pulszoner (se figur 4 nedan). Eleverna ska utgå från bilden på pulszonerna när de skriver sina 

texter.  

 

Det uttrycks i den inledande och sammanfattande uppgiftsbeskrivningen att eleverna i sin text 

ska planera tre konditionspass. Det indikerar på att en beskrivande skrivhandling efterfrågas 

eftersom eleverna förväntas redogöra för sin planering för hur passen är tänka att genomföras. 

De förväntas även använda sig av aktuella begrepp och källor vilket möjliggör både för en 

beskrivande och en utforskande skrivhandling. Detta eftersom användning av begrepp och 

källor antingen kan framföras genom beskrivning och redogörelse eller genom att jämföra 

dem, komma fram till någon slutsats samt diskutera. Hur elevernas aktuella träningsstatus ser 

ut efterfrågas i den inledande rutan vilket indikerar på en reflekterande skrivhandling eftersom 



 21 

 

skrivandet ska utgå från eleven själv. Exempelvis ska skrivandet utgå från att besvara: ”Vilka 

är dina erfarenheter av […]?” vilket efterfrågar en reflekterande skrivhandling.  

 

I planeringsrutorna ska eleverna, som tidigare nämnts, förklara hur passen ska genomföras 

utifrån tid, distans, tempo och pulszon. De ska också använda sig av relevanta begrepp i sin 

text. Detta indikerar på en beskrivande skrivhandling eftersom eleverna ska förklara passens 

tänka uppbyggnad samt väva in ämnesinnehåll, i detta fall ämnesrelevanta begrepp. I 

effektrutorna förväntas eleverna förklara vilka tänkbara fysiska och psykiska effekter som de 

olika träningsformerna kan medföra och varför den typen av träning är bra för dem. Att 

eleverna ska presentera ämnesinnehåll i form av vilka effekter träningen medför indikerar 

även det på en beskrivande skrivhandling. Det framgår att: ”(Använd gärna källor/aktuella 

begrepp)” vilket efterfrågar en beskrivande och en utforskande skrivhandling. Detta eftersom 

det är upp till eleverna att välja hur utförligt skrivandet genomförs. Eleverna ges möjlighet till 

att sätta källor emot varandra och dra slutsatser från det (utforskande) men också att ge 

exempel på och framföra källor utan att utförligt diskutera dem (beskrivande). I 

utvärderingsrutorna förväntas eleverna besvara frågor som indikerar på en beskrivande 

skrivhandling. Hur passet har gått utifrån tid, distans, tempo och pulszon och vad som skulle 

kunna ha gjorts annorlunda är det som efterfrågas. De ska således redogöra för vad som skett i 

relation till vad som inledningsvis var tänkt att ske utifrån planeringen.  

 

Utifrån det första kunskapskravet som uppgiften ska behandla förväntas eleverna kunna 

beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse utifrån nivåerna E, C eller A. Att eleverna 

förväntas beskriva i sin text efterfrågar en beskrivande skrivhandling. En tolkning av vad som 

gäller för de olika nivåerna i detta kunskapskrav framgår likt:  

 

På en E-nivå så är det mest utifrån egna tankar och för C och A så är det mer kopplat till vetenskap 

och teorier. På en A-nivå så är det mer nyanserade tankar än ett C. (se bilaga 4) 

 

Skrivande på en E-nivå kan utifrån citatet efterfråga en reflekterande skrivhandling eftersom 

eleven ska utgå från sig själv och utifrån egna tankar. En C- och A-nivå möjliggör snarare för 

en utforskande skrivhandling med tanke på att vetenskap och teorier ska kopplas till de egna 

tankarna. Utifrån det kan perspektiv jämföras med varandra och diskuteras vilket indikerar på 

en utforskande skrivhandling. I det som berör den skriftliga delen i det tredje kunskapskravet 

är att eleverna ska bedöma sina egna utvecklingsbehov gällande sin kroppsliga förmåga och 
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sedan värdera resultatet. Även här framgår att en E-nivå motsvarar att utgå från egna tankar, 

en C-nivå motsvarar nyanserade tankar och för en A-nivå bör resonemangen kopplas till 

relevanta teorier. Skrivhandlingarna som efterfrågas i det första kunskapskravet efterfrågas 

således även här.  

 

Relationen mellan skriften och bilden (se figur 3) skulle kunna ses som en illustration, det vill 

säga en förankringsrelation av omvänd karaktär. Detta eftersom det i skriften till vänster om 

bilden framgår exempelvis: ”pulshöjande aktivitet” vilket bilden illustrerar. Eftersom 

individen i bilden är i rörelse och ser ut att ta ett längre löpsteg indikerar det på att en 

pulshöjande aktivitet utövas. Det framgår inte i skriftspråket att bilden i sig är av betydelse för 

elevernas texter men den skapar tydlighet i uppgiftsbeskrivningen.  

 

 

Figur 3. Konditionsträning. 

 

Uppgiftens andra bild (se figur 4) föreställer en individ i rörelse som illustrerar 

intensitetsgraden som de olika zonerna motsvarar. Bilden innehåller även skriftspråk som 

förklarar varje zons innebörd. Relationen mellan individerna och dess tillhörande skriftspråk 

kan således ses som en illustration eftersom individerna illustrerar det som uttrycks i skriften. 

Det skriftspråk som finns utanför bilden och som relaterar till den uttrycker att bildens zoner 

ska användas i elevernas planerings- och utvärderingstexter. Bilden blir således av betydelse 

för skrivuppgiften eftersom eleverna behöver utgå ifrån den när de skriver sina texter. 

Relationen mellan denna text och hela bilden kan därför ses som en förankringsrelation 

eftersom skriftspråket hänvisar till vad i bilden som ska läggas fokus på vilket är de olika 

zonerna.  
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Figur 4. Pulszoner.  

 

Den skrivhandling som dominerar i den här uppgiftskonstruktionen är en beskrivande 

skrivhandling men även en reflekterande och utforskande skrivhandling har påvisats. Den 

första bilden i uppgiften tyder på en illustration utifrån det som uttrycks i skriftspråket. Den 

andra bilden ses snarare som en förankringsrelation till skriftspråket utanför bilden eftersom 

det hänvisar till vad i bilden som är viktigt.  

 

5.1.3 Uppgift ”Ergonomi ht-19 pedagogisk planering” 

 

Uppgiftskonstruktionen ”Ergonomi ht-19 pedagogisk planering” (se bilaga 5) är insamlad från 

Lärare L3 och ingår i ett arbetsområde som ska innehålla arbete med arbetsställningar och 

träningsmetoder för bålstabilitet och lyftteknik. Den skriftliga uppgiften är i sig inte baserad 

på fysisk aktivitet. Det som framgår i uppgiften är inledningsvis en kort beskrivning av 

arbetsområdet följt av vad eleverna förväntas kunna efter arbetsområdet. Det eleverna ska 

kunna är att genomföra praktiska övningar, kunna förklara kroppens men främst ryggens 

uppbyggnad och hur kroppen bör användas i arbets-och träningssituationer samt kunna ge 

exempel på hur anpassningar av arbetsmiljöer kan göras mer ergonomiskt. Vad som ska göras 

när under arbetsområdets period förklaras med hjälp av ett schema. Sedan förklaras de två 

examinationerna vilka är en praktisk och en teoretisk. Den teoretiska examinationen erbjuder 

valmöjligheten att genomföras muntligt eller skriftligt. Den skriftliga delen delas in i tre delar 

där varje del innehåller en bild med tillhörande frågor samt siffror från 1-5 där eleverna 
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förväntas skriva. Den första bilden föreställer en individs sittställning (se figur 5 nedan), den 

andra föreställer en individs lyftteknik (se figur 6 nedan) och den sista föreställer ryggradens 

uppbyggnad (se figur 7 nedan). Avslutningsvis finns en bedömningsmall framskriven i 

uppgiften som behandlar vad E, C och A kräver i den praktiska och i den teoretiska delen. 

 

Det uttrycks att eleverna efter arbetsområdets slut förväntas kunna förklara och ge exempel 

vilket därför efterfrågar en beskrivande skrivhandling. Genom att förklara och ge exempel 

organiseras och struktureras ämnesinnehåll vilket kännetecknar en beskrivande skrivhandling. 

I den första delen av den skriftliga uppgiften förväntas eleverna framföra hur individens 

sittställning som bilden illustrerar kan förbättras genom anpassning av arbetsplatsen. Eleverna 

ska enligt instruktionen nämna minst fem saker som kan förändras. Detta indikerar också på 

en beskrivande skrivhandling eftersom det blir tydligt att innehållet eleverna väljer att skriva 

om ska redovisas och även organiseras och struktureras med hjälp av siffrornas uppdelning. 

Syftet verkar därför främst vara att organisera kunskap. Vilken träningstyp individen på 

bilden kan tänkas behöva ska eleverna även ge exempel på samt motivera. Detta kan också 

tänkas sägas indikera på en beskrivande skrivhandling. 

 

Den andra delen som behandlar lyftteknik efterfrågar ett liknande skrivande som delen innan 

eftersom eleverna även här ska framföra fem saker. Verbet förklara används här vilket 

indikerar på en beskrivande handling eftersom det är ämnesinnehåll som eleverna förväntas 

redogöra för. Den tredje delen i uppgiftskonstruktionen handlar om ryggraden och disktryck 

där eleverna så utförligt som möjligt ska förklara vad disktryck är och varför ett jämt sådant 

eftersträvas. Även här efterfrågas en beskrivande skrivhandling eftersom det är förklaringar 

som eleverna förväntas redogöra för. Vad som krävs för att uppnå E i den skriftliga delen är 

att eleverna kan ge exempel på förbättringar av arbetsmiljön och kan förklara vad ett 

disktryck innebär. Det som efterfrågas utifrån detta betygskriterium kan sägas vara en 

beskrivande skrivhandling eftersom skrivandet ska bestå av exempel och förklaringar. Det 

skrivande som krävs för ett C är ungefär samma som för E men där de uttrycks att fler 

exempel än det för E krävs. Kriteriet för att nå A indikerar på en utforskande skrivhandling 

eftersom eleven förväntas förklara skillnader och koppla sina träningsförslag till ergonomi 

och arbetsmiljö. Här möjliggörs således ett analyserande, diskuterande och jämförande vilket 

en utforskande skrivhandling innebär.  
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Skriften som tillhör den första bilden (se figur 5) antyder att bilden är en viktig del i elevernas 

skrivande eftersom meningen uttrycker: ”Titta på bilden nedan”. Information om bilden i 

skriften framkommer också eftersom det står att individens sittställning i bilden kan förbättras 

med hjälp av anpassning av arbetsplatsen vilket är elevens uppgift att ge exempel på. 

Relationen mellan skriften och bilden kan således ses som en förankringsrelation eftersom det 

är skriften som uttrycker något om bilden och inte tvärtom. Den här bilden är viktig i 

uppgiftskonstruktionen eftersom elevernas skrivande ska utgå ifrån den. Bilden ger även 

eleverna stöd i sitt skrivande.  

 

 

Figur 5. Sittställning. 

 

Relationen mellan skriftspråket och den andra bilden (se figur 6) i den här delen kan också 

motiveras vara en förankringsrelation. Detta eftersom skriften hävdar att individens lyftteknik 

är bra vilket ger en förklaring till vad bilden föreställer och inte tvärtom. Även här inleder 

meningen med att eleverna ska: ”Titta på bilden nedan” för att sedan nämna minst fem saker 

som individen gör bra i lyftet. Även denna bild blir viktig och ger stöd för eleverna i deras 

skrivande. 

 

Figur 6. Lyftteknik. 
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Det som blir väsentligt i den tredje bilden (se figur 7) är främst skriftspråket i den, vilket är 

benämningarna på ryggens olika delar. Detta eftersom eleverna kan väva in dessa i sin text. 

Bilden ger således stöd i elevernas skrivande genom att presentera ryggdelarnas benämningar. 

I och med att eleven uppmanas till att gärna göra: ”kopplingar till bilderna innan” indikerar 

det på en förankringsrelation mellan den del av skriftspråket och de två tidigare bilderna 

eftersom skriften hänvisar till dessa. De två tidigare bilderna verkar således ge möjlighet för 

eleverna att kunna förklara vad disktryck är. 

 

Figur 7. Ryggradens uppbyggnad. 

 

Sammantaget är en beskrivande skrivhandling dominerande i den här uppgiftskonstruktionen 

men även en utforskande skrivhandling efterfrågas. Samtliga bilder har en förankringsrelation 

till skriftspråket där majoriteten av bilderna har en viktig roll för att eleverna ska kunna skriva 

sina texter. Bilderna ger således stöd i elevernas skrivande.  

 

De tre skrivhandlingar som påvisats i de tre uppgiftskonstruktionerna som analyserats mer 

ingående utifrån skrivhjulet är beskrivande, reflekterande och utforskande skrivhandlingar. 

Den mest efterfrågade skrivhandlingen i dessa tre uppgifter är en beskrivande skrivhandling. 

De relationer mellan bild-och skriftspråk som påvisats i de tre uppgiftskonstruktionerna är 

främst förankringsrelationer men även illustrationer har urskilts. Utifrån vad analysen kommit 

fram till när det gäller bilderna i uppgiftskonstruktionerna är majoriteten av dessa viktiga för 

att eleverna ska kunna skriva om det som efterfrågas i uppgifterna. Därför har bildernas 

betydelse för elevers skrivande varit av relevans att inkludera i analysen av 

uppgiftskonstruktionerna.  

 

5.2  Kategorisering av intervjuerna 
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I denna del kommer resultatet av intervjuerna utifrån hur de kategoriserats att presenteras. 

Vad analysen av uppgiftskonstruktionerna resulterat i kommer att vävas in i relation till 

lärarnas intervjuutsagor. Tre övergripande kategorier av intervjuerna varav samtliga har tre 

tillhörande underkategorier har framtagits. Inledningsvis presenteras innehållet av kategorin 

skriftliga uppgifters karakterisering följt av skrivande i idrott och hälsa och avslutningsvis 

skriftliga uppgifter som underlag för bedömning.  

 

5.2.1 Skriftliga uppgifters karakterisering 

 

Fokus på ämnesinnehåll 

Tre av lärarna (L1, L2 och L3) nämner vikten av begreppsanvändning i elevers texter. De 

menar dels att de efterfrågar begrepp i sina skriftliga uppgifter, dels att de i bedömningen av 

elevernas texter lägger mest tonvikt vid begreppsanvändningen. Att lärarna menar att de 

efterfrågar begreppsanvändning i sina skriftliga uppgifter stämmer överens med vad de 

insamlade uppgiftskonstruktionerna visat sig efterfråga i störst utsträckning. Detta i form av 

beskrivande skrivhandlingar. Vikten av elevernas begreppsanvändning i texterna utifrån 

lärarnas påståenden kan exemplifieras genom ett yttrande:  

 

Hade du inte alla begrepp där då måste vi läsa på dem först. Här är källorna, läs de, börja 

med dem. Sen kan vi använda dem. För du hade kanske redan bra kopplingar mellan de 

olika passen så du kan vara nyanserad, det är bara att du pratar om ingenting. Det måste bli 

något konkret som vi kan sätta ord på, så att det blir, så att de […] använder rätt begrepp. 

(Lärare L3, intervju) 

 

L2 framför att det är viktigt att veta vad som ska efterfrågas och bedömas i den aktuella 

skriftliga uppgiften innan den ges ut till eleverna samt att vara tydlig med vilka begrepp detta 

innefattar. Ett exempel på hur detta kan tydliggöras menar L2 är att inkludera en begreppslista 

i uppgiften som eleverna kan utgå ifrån.  

 

Samtliga lärare nämner livsstil och hälsa som ett exempel på ämnesinnehåll som de skriftliga 

uppgifterna de använder i sin undervisning behandlar. Sex av studiens insamlade uppgifter 

inkluderar den delen av kursplanens centrala innehåll vilket därav överensstämmer med 

lärarnas utsagor. Tre lärare (L1, L2 och L4) lyfter friluftsliv och ergonomi lyfts av tre lärare 

(L1, L3 och L4). Även dessa två ämnesinnehåll behandlas i ett par av de insamlade 
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uppgifterna. L2 och L3 nämner stressreducering vilket återfinns i en insamlad uppgift. L1 och 

L4 nämner styrketräning och konditionsträning där fyra insamlade uppgifter behandlar en av 

dem eller båda. L1 och L2 lyfter kroppens muskler. Ingen uppgiftskonstruktion som samlats 

in behandlar muskler. L3 ger även kroppsideal som exempel viket återfinns i tre insamlade 

uppgifter. Utifrån lärarnas utsagor verkar flertalet av deras skriftliga uppgifter även anknytas 

till någon eller några fysiska aktiviteter som eleverna genomför på lektionerna vilket 

majoriteten av de insamlade uppgifterna också påvisar. Detta kan exemplifieras genom två 

yttranden: ”det finns en koppling till det vi har gjort och det de skriver.” (Lärare L1, intervju) 

och: ”[…] se till så att uppgiften är kopplad till de enskilda lektioner man gör” (Lärare L4, 

intervju).  

 

Utformning av skriftliga uppgifter 

Vid utformandet av skriftliga uppgifter är exempelvis tydlighet och stöttning något som tre av 

lärarna (L1, L2 och L4) lyfter. Utifrån en utsaga verkar det som att elever idag behöver 

mycket stöd i sitt skrivande i ämnet idrott och hälsa för att de ska genomföra det som läraren 

förväntar sig:  

 

[…] när man gör uppgifter nu, det man har märkt är ju att man måste ju vara väldigt strukturerad 

och tydlig för många. […] Och sen mycket såhär med att man måste ge frågor som de ska svara 

på. Det går liksom inte bara att skriva någon övergripande fråga för då, särskilt killar där då, då 

svarar de med en mening och så går de vidare. […] då hjälper vi dem väldigt mycket sådär med 

frågor och det gör vi generellt i våra uppgifter tycker jag. Och ger dem exempel hur det kan se 

ut […] och så visar jag hur man skulle kunna skrivit här. (Lärare L1, intervju) 

 

L1 fortsätter med att det nu för tiden är mycket med att hjälpa elever och ge dem 

förutsättningar för att texterna ska innehålla det som förväntas. Att ge eleverna strukturen 

nämns också. Detta stöd synliggörs även i de insamlade uppgiftskonstruktionerna både genom 

skrift- och bildspråket. L2 fortsätter på liknande spår gällande elevers behov av stöttning i sitt 

skrivande och menar att det kan vara fördelaktigt att eleverna i början av skrivandet ges 

ledtrådar som leder dem mot hur hon vill att de ska skriva. Detta kan göras genom att ge 

eleverna exempel på inledningar och även skriva ut vilka begrepp som kan vävas in i deras 

texter. Även L4 lyfter detta med att eleverna blir servade en del när det gäller skriftliga 

uppgifter. Att reflektera över hur friluftsliv kan ses som ett socialt och kulturellt fenomen är 

ett exempel som beskrivs vara svårt för elever vilket därför kräver lärarstöd:  
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Hur reflekterar vi kring det utan att vi serverar dem alla svar då, från början. […] och det blir 

ju knepigare att komma på djupet kan man säga då utan att berätta för mycket om man säger 

så. Så det blir ju, de uppgifterna tycker jag oftare blir så att vi lär dem utifrån ett perspektiv och 

det är det perspektivet som sedan kommer tillbaka när de skriver då […] och mer att de upprepar 

det vi säger då kanske. (Lärare L4, intervju) 

 

Förhållandet mellan att ge stöd och att serva eleverna med alla svar verkar vara en balansgång 

som lärare behöver handskas med. L3 presenterar upplägget för de skriftliga uppgifterna som 

eftersträvas att följa på den skolan han arbetar på. Uppgifterna innehåller enligt läraren en 

bakgrundsdel, en syftesdel och en planering över hur upplägget för det specifika 

arbetsområdet som den skriftliga uppgiften ingår i ser ut. Detta följt av frågor som eleverna 

ska besvara och någon form av utvärdering som avslutning. Detta stämmer överens med de 

insamlade uppgifterna från intervjupersonen. L3 menar dock att det är svårt att utforma 

skriftliga uppgifter och att resultatet av dem har en avgörande roll för hur elevernas texter 

blir:  

 

Men annars är det ju att ta fram uppgifter. Det är ju inte lätt. Det är jättekrångligt. […] Man 

testar de på sig själv och man testar de på sina kollegor men det är ju fortfarande bara i skarpt 

läge som man vet om sakerna funkar. Och då är det ju felformuleringar många gånger som blir 

tokiga. Så det läggs mycket tid på att formulera frågor så att de blir rätt och riktiga och enkla, 

språkligt enkla. […] Så formuleringarna spelar roll. Mitt språkval spelar stor roll för hur jag 

formulerar mig. Annars så blir inte svaren nyanserade till exempel. De blir för enkla. (Lärare 

L3, intervju) 

 

Hur de skriftliga uppgifterna utformas är något som enligt samtliga lärare gemensamt tas fram 

i kollegiet. Detta påpekas likt: ”Vi jobbar tillsammans med att, ja att skapa uppgifter, försöka 

formulera utifrån mål och kursinnehåll.” (Lärare L4, intervju) och en liknande synpunkt lyfts:  

 

Vi har ju en samplanering för det första, så att alla lärare jobbar på med samma upplägg och 

samma uppgifter. Och då har vi jobbat mycket med, inte bara jag utan i ämneslaget så, har vi 

jobbat med att ta fram uppgifter som är bra. (Lärare L1, intervju) 

 

Att hjälpa varandra i kollegiet verkar således vara en strategi som används av lärarna. Trots 

att uppgifterna utformas gemensamt framgår det också av L3 att det är viktigt att trots det 

anpassa uppgifterna efter elevgruppen.  
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Elevernas textbearbetningsmöjligheter 

Alla lärare hävdar att de låter sina elever omarbeta sina texter ibland, beroende på hur mycket 

tid som kan läggas ner på den specifika uppgiften. Om eleverna inte ges möjlighet till att 

omarbeta sina texter menar lärarna att samma kunskapskrav som uppgiften behandlar i sådana 

fall kommer att återkomma igen. Detta i form av antingen samma uppgift eller liknande 

uppgift med samma kunskapskrav. Det försöker åstadkommas genom att exempelvis: ”vi 

försöker ju jobba med varje uppgift flera gånger med så att […] det är ju inte kört för dem så. 

[…] vi försöker ju testa kunskapskraven som sagt några gånger.” (Lärare L1, intervju). L2 

förklarar omarbetningsmöjligheterna med en uppgift som eleverna ska genomföra där de 

förväntas reflektera kring livsstilens betydelse vilket kommer tillbaka i en senare uppgift. Av 

den anledningen hävdar L2 att hon är osäker på om eleverna kommer ges möjlighet till att 

omarbeta uppgiften. Dock ges feedback på elevernas texter vilket de således förväntas ha i 

åtanke när den senare uppgiften kommer. Ett liknande påstående uttrycks likt:  

 

Om jag tittar på någonting de har skrivit och jag vet att det här kommer tillbaka, då tittar jag ju 

utifrån vad som är bra och vad som är utvecklingsbart i den uppgiften då. Och sen så ska jag ju 

förmedla det till eleven så att den kan ta med det till nästa gång den får samma typ av uppgift 

då eller vi jobbar med samma kriterium. Så då är ju syftet att utveckla eleven och att ge den 

chansen att testa saker för att sedan kunna göra det bättre i omgång två då. (Lärare L4, intervju) 

 

L1 framhäver att elever gavs fler möjligheter till omarbetning av texter förr gentemot idag. 

Detta beror bland annat på att undvika påbyggnad av elevers stressnivåer vilket även L4 

framför. De gångerna det främst ges möjlighet till omarbetning av texter är när elever inte nått 

E på uppgiften eller inte genomfört den på rätt sätt påpekar L1. L3 har ambitionen att ge 

elever möjlighet till att omarbeta sina texter efter att ha fått återkoppling på dem men att det 

som tidigare nämnts inte alltid sker. Dock påpekas att själv- och kamratbedömning är 

fördelaktigt att väva in vid skriftliga uppgifter för att minska arbetsbelastningen som kan bli 

för läraren vid texters fram- och tillbakaskickande mellan lärare och elev. 

 

5.2.2 Skrivande i idrott och hälsa 
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Teori kontra praktik 

Trots att intervjuerna enbart berörde skriftliga uppgifter och skrivande lyfte samtliga lärare att 

undervisningens teoretiska inslag bör vara av både skriftlig och muntlig karaktär. Detta kan 

exemplifieras genom två yttranden: ”[…] alltså det går ju att diskutera mycket med, och det 

gör jag väl också med eleverna och har någon form av seminarium och sådant […]” (Lärare 

L1, intervju) och:  

 

[…] man kan absolut diskutera, man kan ha seminarier, men någonstans så är det bra att ge 

olika möjligheter eftersom man är olika som människa. Att kunna få visa både skriftligt, 

muntligt och liksom rent praktiskt, olika saker. Sen kan det ju vara lättare för en del att komma 

till de högre nivåerna av betygskriterier när man får skriva och sitta och tänka lite grann. Å 

andra sidan har vi de som är bättre muntligt, så att ge möjlighet till båda är jättebra. (Lärare L2, 

intervju) 

 

L3 ger ofta sina elever möjlighet att välja mellan att lämna in sitt arbete skriftligt eller 

muntligt vilket den insamlade uppgiften ”Ergonomi” (se bilaga 5) är ett tydligt exempel på. 

De elever han för tillfället undervisar väljer för det mesta att skriva vilket han menar kan bero 

på att de är vana vid mycket skrivande. Det framgår även i ett par utsagor att teori av muntlig 

och skriftlig karaktär kan komplettera varandra. L1 vill gärna att eleverna ska genomföra de 

skriftliga uppgifterna men att de kan ges möjlighet till att komplettera muntligt genom att 

förklara. Två anledningar till detta är att många elever inte har välutvecklade kunskaper i 

svenska språket eller har andra språkliga nedsättningar likt dyslexi. Även L2 föreslår att 

elever som inte når upp till E på skriftliga uppgifter kan ges möjligheten till att komplettera 

muntligt och säger även att:  

 

 […] vissa av kunskapsmålen känns som att jag behöver i alla fall ha provat dem skriftligt. Sen 

kan jag komplettera muntligt men ja. Analysera och utveckla kan man ju såklart göra muntligt 

men kanske är svårt med 32. Det är därför som det är så bra att ja men jag har en skriftlig grund 

och sen kan man […] ju ha seminarium eller någonting åt det hållet. (Lärare L2, intervju) 

 

Att se muntliga, skriftliga men även praktiska inslag i undervisningen som komplement till 

varandra yttras även av lärarna. L2 menar att deras samverkan i undervisningen är viktig 

varav det skriftliga, möjligtvis det muntliga passar bättre när eleverna ska analysera och dra 

slutsatser medan det praktiska passar bättre om de ska visa någonting. Att integrera både teori 

och praktik i undervisningen är av samtliga lärare viktigt vilket kan exemplifieras genom ett 
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yttrande: ”Vi värderar nog det praktiska och det teoretiska […] 50/50 ungefär.” (Lärare L1, 

intervju). 

 

Samtliga lärare kommer in på vikten av att eleverna ska vara aktiva och utföra ämnets 

praktiska delar under lektionstillfällena vilket skriftliga uppgifter kan ta tid ifrån. Detta 

exemplifieras genom två utsagor: ”[…] då är man så inne i att man vill att de ska vara aktiva 

för jag har idrott en gång i veckan och då vill man inte riktigt offra.” (Lärare L2, intervju) 

och:  

 

Och samtidigt så vill man ju bedriva det som ett liksom lustfyllt och skoj och sådär va. Idrott 

ska ju vara roligt så och ibland så kan det väl vara tveksamt att man känner det då, när vi jobbar 

mycket teoretiskt. (Lärare L4, intervju) 

 

L1 hävdar att han aldrig använder rena teorilektioner utan brukar avsätta tid till det under 

lektionerna. Det kan handla om en kvart eller tjugo minuter i början på en lektion för att under 

varje lektion kunna ge eleverna möjlighet till en pulshöjning. L3 följer liknande spår och 

påstår att skriftliga uppgifter kan ta för mycket tid från det praktiska:  

 

Det behöver inte vara ont med skriftliga uppgifter men det kan vara, det kan ta för mycket tid 

från den fysiska delen av ämnet. […] Så det blir en avvägning där mot att få tillräcklig förståelse 

mot att få röra sig tillräckligt mycket, få kroppslig förståelse. (Lärare L3, intervju) 

 

Det blir genom det senaste citatet påtagligt att lärare i idrott och hälsa står inför en avvägning 

mellan teori och praktik. Det blir utifrån det av vikt att se till att dessa inte blir på bekostnad 

av varandra.  

 

Problematik kring skriftliga uppgifter 

En problematik kring användning av skriftliga uppgifter i idrott och hälsa som påvisas av L2 

är att de inte alltid blir inlämnade. Studietid eller andra lärares lektioner kan då vara 

hjälpsamma att utnyttja om möjlighet ges för att se till att uppgifterna görs och lämnas in. Vad 

denna problematik kan bero på menar L2 kan ha att göra med att elever inte genomför 

uppgiften om det krävs att den skrivs hemmavid. En idrottshall, där de ofta befinner sig under 

lektionerna, främjar heller inte skrivande likt ett klassrum. En annan svårighet gällande 
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inlämning av skriftliga uppgifter är risk för plagiat, att eleverna fått hjälp eller skrivit om 

något som ej ger utslag i rättningssystemet vilket framförs likt:  

 

Det är ju framförallt om jag får in texter som jag känner att det här har jag aldrig någonsin hört 

eleven vara i närheten av, de här resonemangen. Och då är ju frågan som man får ställa sig blir 

ju då: är det här rätt sätt för, rätt forum för eleven helt enkelt att kunna prestera? Eller är det 

någonting annat som ligger bakom att […] det här var så mycket kloka och fina ord som jag 

aldrig någonsin har hört eller lagt märke till. (Lärare L3, intervju) 

 

Ett annat problem gällande skriftliga uppgifter som L1 lyfter utifrån egen erfarenhet är att det 

är många pojkar som idag har svårt att prestera bra i en skriftlig uppgift. Han menar att dessa 

kan mycket mer än vad de får ut i skriftliga uppgifter och påstår att detta beror på att de inte är 

ambitiösa. Därför använder sig L1 många gångar av muntliga kompletteringar i syfte att ge 

möjlighet till dessa elever att kunna höja sig genom diskussion.  

 

Hur elever presterar olika i skriftliga uppgifter kan skilja sig åt mellan olika gymnasieprogram 

vilket kan ses som en problematik. Detta kan exemplifieras genom en yttring om att det i 

kursen idrott och hälsa 1 kan skapas orättvisor:  

 

[…] det är ju en kurs som är lika för vilket program du än går. Men förmågan att teoretisera kan 

ju skilja sig ganska mycket mellan olika program. Och det kan göra att ibland kan ju tycka att 

det känns nästan lite orättvist att man sätter samma krav på alla i alla program. När vi jobbat 

exempelvis med matematik så har vi ju olika A-, B- och C-kurser då beroende på vilket program 

du går. Också att jag kan ju se att resultaten i de olika programmen skiljer sig åt på de 

uppgifterna. (Lärare L4, intervju) 

 

Ett annat exempel på liknande resonemang är att elevers studievana, beroende på vilket 

program de läser vid, påverkar hur de presterar i skriftliga uppgifter:  

 

Om man tar ett naturprogram så, de accepterar det ju och är vana och kan hantera det, kan 

hantera skrivuppgifter med flera frågor, följdfrågor osv. Medan vissa andra kanske inte kan det, 

som inte läser på ett studieförberedande program, ett yrkesförberedande program och då vill 

man bryta ner det och ändra om det. (Lärare L3, intervju) 

 

Att lärare anser att prestationer i skriftliga uppgifter skiljer sig åt mellan olika 

gymnasieprogram beroende på deras studievana exemplifieras genom det senaste citatet. Här 
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framgår att elever vid studieförberedande program är mer vana vid skrivande än elever vid 

yrkesförberedande program. 

 

Idrott och hälsa – ett kunskapsämne 

Samtliga lärare menar att skrivande är en väsentlig del i ämnet idrott och hälsa vilket kan 

exemplifieras genom ett uttalande: ”[…] så går det inte att bedriva undervisning i kursen utan 

att teoretisera på något sätt.” (Lärare L4, intervju). Användning av skriftliga uppgifter menar 

lärarna blir ungefär en till två per termin. Alla lärare i studien lyfter att idrott och hälsa är ett 

kunskapsämne och att undervisningen inte enbart kan genomföras praktiskt vilket kan 

exemplifieras genom två utsagor: ”[…] det är liksom inte konstigare än att ja men det är ju ett 

kunskapsämne. Vi ska kunna hämta kunskap på flera olika sätt även i det här ämnet. […]” 

(Lärare L2, intervju) och: ”[…] själva ämnet det måste vara mycket.. det är ju ett 

kunskapsämne så, idrott och hälsa. Då måste det vara skriftliga uppgifter och sådant där.” 

(Lärare L1, intervju).  

 

L3 framför att det i och med läroplanen 2011 som skriftliga uppgifter har implementerats mer 

vilket tydliggjort idrott och hälsa som kunskapsämne. Många elever är från grundskolan vana 

vid mindre teori än vad idrott och hälsa 1 innehåller vilket gör att lärarna tidigt i kursen får 

förklara att det är ett kunskapsämne eftersom: ”[…] vi ser på det som att man ska lära för 

framtiden, få kunskap med sig hela tiden så.” (Lärare L1, intervju). Det framgår även i 

utsagorna att: ”många lär sig ju mycket är min uppfattning, i idrotten så. Och då är det ju i de 

diskussioner som man har på lektioner, men mycket är det ju via de här uppgifterna som de 

lär sig.” (Lärare L1, intervju) där de uppgifter som nämns syftar till skriftliga uppgifter. Att 

skriftliga uppgifter behövs för att fördjupa elevernas kunskaper framgår också: ”för att 

verkligen bli medveten och få en förståelse så behöver man faktiskt stanna upp och tänka till, 

upplever jag.” (Lärare L3, intervju). Utifrån detta finns en antydan om att kunskap till viss del 

likställs med att elever ska utöva skriftspråk, ibland också genom att uttrycka sig muntligt. 

 

5.2.3 Skriftliga uppgifter som underlag för bedömning 

 

Ämnesinnehåll överordnat det språkliga  

Lärarna uttrycker att det som läggs vikt vid i bedömningen av elevers texter är främst 

ämnesinnehållet vilket kan exemplifieras genom: ”[…] det jag bedömer är ju egentligen 
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innehållet och kunskapen i det de gör.” (Lärare L2, intervju). L4 framför att det man vill se i 

elevers texter är att de har faktakunskaper kring det de själva genomför och att de visar att de 

kan koppla samman dessa två. Med tanke på att majoriteten av de insamlade 

uppgiftskonstruktionerna baseras på fysiska aktiviteter överensstämmer det med vad som 

bedöms. Det språkliga i elevtexter är inget lärarna lägger fokus vid i bedömningen. L1 hävdar 

att lärare i idrott och hälsa inte har belägg för att väva in elevernas språkliga kunskaper i 

bedömningen utifrån ämnes- och kursplanen utan att det är svenskämnets ansvar. Därför 

bortses det språkliga helt i bedömningen. L4 bortser också från det språkliga i elevernas texter 

och framför att dålig stavning inte är något som drar ner elevernas betyg. Att det språkliga 

inte läggs fokus på men att eleverna kan få kommentarer på det språkliga med syftet att 

utveckla eleven framgår dock:  

 

Det är någon enstaka gång som vi har gjort saker i samband, alltså i ämnesöverskridande, och 

då är det ju egentligen inte jag som har tittat på det. Däremot kan jag ge kommentarer på det, 

att det här skulle du kunna tänka på. Och då kan det ju vara allt från ordval till ämnesbyggnad 

liksom. Det brukar jag faktiskt ibland. Det ligger sekundärt. […] det som handlar om det rent 

ämnesinnehållet blir det som jag lägger fokus på. (Lärare L3, intervju) 

 

Ansvaret för bedömning av språkliga kunskaper verkar läggas på andra skolämnen om en 

uppgift görs ämnesövergripande med en lärare i annat ämne. Att ge framåtsyftande 

kommentarer på det språkliga verkar dock kunna förekomma i idrott och hälsa vilket ges 

exempel på genom citatet ovan.   

 

Osäkerheter vid bedömning 

Osäkerheter som förekommer i bedömningen är bland annat att det kan vara en svårighet i att 

bedöma vart nivågränserna av kunskapskraven dras i praktiken vilket kan exemplifieras 

genom denna utsaga:  

 

Det är ju det här hela tiden, vad är det ena och vad är det andra? Så att även om vi är överens 

om vad en betygsnivå är då ungefär så är det ju ändå upp till mig att säga att det här innehållet 

motsvarar samma sak som det där innehållet eller så. Jag tycker ju att det är svårt att bedöma 

[…]. (Lärare L4, intervju) 
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L1 upplever snarare att bedömningen av skriftliga uppgifter är relativt enkelt om man vid 

utformningen av dem försöker se till att bedömningen blir lättare att genomföra. Den 

praktiska delen upplevs svårare att bedöma än den teoretiska.  

 

Samtliga lärare belyser vikten av sambedömning med kollegorna vid osäkerheter som 

uppkommer vilket exempelvis framhävs såhär:  

 

[…] ja men vilken nivå ligger det här på? Är det godkänt eller inte? men då brukar vi hjälpas 

åt. Så då…kan du läsa det här? För vi är två idrottslärare som jobbar i alla fall på samma 

program vilket gör att vi har ju varit med och skapat uppgifterna ihop så då kan man bara: kan 

du inte titta på det här? Jag är lite osäker, tycker du att det begreppsmässigt är tillräckligt 

mycket? […]. (Lärare L2, intervju) 

 

L1 menar att det som lärare dels känns säkrare vid en sambedömning, dels att elever tycker att 

det är bra när lärarna gör det. Elever opponerar sig inte emot en bedömning om flera lärare 

varit involverade i den. Även L3 påpekar tryggheten i att kunna sambedöma och menar att det 

är bra att kunna säga att det varit flera lärare som tittat på texten och att bedömningen har 

tagits fram gemensamt. 

 

Skrivande på högre nivåer  

Vad i elevers texter som bedöms vara likställt med ett skrivande på en högre nivå verkar 

samtliga lärare vara överens om. En högre nivå kan sammanfattas i form av att eleven kan 

sätta perspektiv mot varandra och se fenomenet ur olika synvinklar. Detta innefattar en 

utforskande skrivhandling som i analysen av uppgiftskonstruktionerna visat sig vara den 

dominerande vid skrivande på C och/eller A-nivå. Synen på högre nivå av skrivandet kan 

exemplifieras genom två yttranden: ”Så att kunna se det ur olika synvinklar är också en av de 

sakerna som gör att det blir högre nivåer på det.” (Lärare L2, intervju) och:  

 

Alltså diskuterar man någon annan källa eller artikel och sådant där […] sätter två stycken källor 

mot varandra och sen att du kommer med någon egen tanke/reflektion, då bedömer man det 

som nyanserat. (Lärare L1, intervju) 

 

L4 är inne på liknande resonemang och menar att eleven bör visa sin förståelse av innehållet i 

exempelvis studier eller artiklar för att sedan kunna dra slutsatser utifrån det. Att kunna 

använda andras erfarenheter och kunskaper och inte bara utgå ifrån sig själv visar på en högre 
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nivå betygsmässigt eftersom det blir ett större djup i texten. L3 påstår att det krävs att eleven 

kan ställa saker mot varandra för att kunna få utförliga och nyanserade svar. 

 

5.3  Resultatsammanfattning 
 

I den här delen kommer studiens tre frågeställningar besvaras med hjälp av huvudresultatet 

av undersökningens analyserade empiri. 

 

5.3.1 Vilka skriftliga uppgifter förekommer i undervisningen i idrott och hälsa och vilka 

skrivhandlingar efterfrågas?  

 

Skriftliga uppgifter i idrott och hälsa utformas gemensamt i kollegiet och majoriteten av dessa 

baseras ofta på fysiska aktiviteter. Elever ges mycket vägledning och hjälp i skriftliga 

uppgifter vilket är något som kan sägas vara utmärkande för skolämnet idrott och hälsa. Det 

lärarna främst efterfrågar i uppgifterna är ämnesinnehåll, ofta begreppsanvändning. Exempel 

på ämnesinnehåll som skriftliga uppgifter behandlar är livsstil och hälsa, friluftsliv, ergonomi, 

styrke- och konditionsträning och stressreducering. De skrivhandlingar som efterfrågas i 

uppgiftskonstruktionerna är framför allt beskrivande skrivhandlingar vilket innefattar 

kunskapsredovisning. Även reflekterande och utforskande skrivhandlingar förekommer i 

relativt stor utsträckning i uppgifterna. Elever ges ibland möjlighet till att bearbeta sina texter 

men om samma eller liknande kunskapskrav återkommer i andra uppgifter ges denna 

möjlighet oftast inte. Elever som inte når E ges dock möjlighet till komplettering/omarbetning 

av texten.  

 

5.3.2 Hur ser lärare i idrott och hälsa på skrivande som en del av ämnet?  

 

Lärarna menar att undervisningens teoretiska inslag bör bestå av både skriftliga och muntliga 

inslag och att teori och praktik bör komplettera varandra i undervisningen. Olika dilemman 

som kan uppstå vid användning av skriftliga uppgifter är att de inte lämnas in, att elever 

plagierar eller inte genomför uppgiften helt individuellt eller att vissa elever inte presterar lika 

bra skriftligt som exempelvis muntligt. Även att elever vid olika gymnasieprogram presterar 

olika i kursens skriftliga delar framgår. Lärarna menar också att skriftliga uppgifter kan ta för 

mycket tid från de praktiska delarna i undervisningen. Dock framförs vikten av att använda 

sig av skrivande och skriftliga uppgifter i undervisningen eftersom lärarna menar att idrott 
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och hälsa är ett kunskapsämne vilket de verkar likställa med teoretiska inslag. Detta eftersom 

de upplever att elever lär sig mycket genom skrivande och det skapar medvetenhet om vad de 

genomför i ämnet och varför. Skrivande och skriftliga uppgifter anses av lärarna vara en 

väsentlig del av ämnet.  

 

5.3.3 Hur resonerar lärare i idrott och hälsa kring bedömning av skriftliga uppgifter? 

 

Vid bedömning av skriftliga uppgifter läggs tonvikt vid ämnesinnehåll i texterna medan det 

språkliga bortses från. Dock kan det förekomma kommentarer på det språkliga i syfte att 

hjälpa elever att utveckla sina språkliga kunskaper. Osäkerheter som upplevs vid bedömning 

är främst hur kunskapskravens olika nivåer tolkas. Vid osäkerheter i bedömningen tas hjälp av 

kollegor genom sambedömning. Detta skapar trygghet både hos lärare och hos elever. Det 

skrivande som bedöms vara på avancerad nivå, det vill säga de högre nivåerna av 

kunskapskraven, definieras vara när skribenten kan ställa olika perspektiv emot varandra, kan 

se fenomen ur olika synvinklar och kan dra egna slutsatser. 

 

6. Diskussion och slutsats 

 

Den här studiens resultat kommer i den här delen att diskuteras i relation till vad tidigare 

forskning kommit fram till och utifrån det kommer undersökningens slutsats att presenteras. 

En kritisk diskussion kring möjligheter och begränsningar med studiens metoder, vad den 

föreliggande studien har för relevans och vad studiens resultat har för bäring kommer att 

lyftas. Detta för att slutligen framföra förslag till vidare forskning.  

 

Skriftliga uppgifters fokus på ämnesinnehåll, som studien visat, tyder på att ämnesrelevanta 

kunskaper anses vara viktigt i ämnet. Att den mest efterfrågade skrivhandlingen visat sig vara 

en beskrivande skrivhandling följer i enlighet med vad tidigare forskning kommit fram till.  

Närmare bestämt i enlighet med Nyströms resultat som visar att redovisande texter dominerar 

ibland de insamlade elevtexterna från ämnet idrott och hälsa (Nyström 2000). Utifrån det kan 

det möjligtvis vara så att det är redovisande och beskrivande av ämnesinnehåll som dels anses 

vara kunskap i ämnet, dels det sätt som elever främst ges möjlighet att skriva på. Det bör dock 

tas hänsyn till att den rådande läroplanen under Nyströms undersökning var Lpo94 och den 

rådande läroplan under den här undersökningens genomförande är Gy11. Elevtexter som 
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producerats under Gy11 kan därför möjligen se annorlunda ut än de som Nyström redogör 

för. Men med tanke på denna studies resultat gällande att beskrivande skrivhandlingar främst 

efterfrågas i uppgifter kan det dock tänkas att det fortfarande är beskrivande och redovisande 

skrivande som till stor del präglar idrott och hälsa.  

 

Det Nyström menar gällande att elever i skolans ämnen, förutom svenskämnet, verkar ges 

möjlighet till att framföra ämnesinnehåll med hjälp av skriftspråk istället för att träna 

skrivande i sig (Nyström 2000) verkar tänkbart. Detta eftersom den här studien påvisat att 

uppgifterna i ämnet är relativt styrda gällande exempelvis frågor och framskrivna begrepp 

samt att uppgifterna ger elever mycket stöd. På så sätt erbjuds inte ett friare skrivande i idrott 

och hälsa utan skriften fungerar snarare som ett verktyg som ska förmedla ämnesrelevanta 

kunskaper. Eftersom föreliggande studie visat att det ibland förekommer att lärare ger 

framåtsyftande kommentarer på det språkliga i elevers texter kan det dock ge elever 

förutsättningar till att utveckla sitt skrivande. Det blir således inte enbart innehållet i texter 

som blir av betydelse. Även utifrån Randahls resultat kring att innehåll överordnar språket i 

fysikämnet (Randahl 2014) har den här studien visat liknande resultat gällande att även ämnet 

idrott och hälsa överordnar innehåll över det språkliga. Detta eftersom lärare i den här studien 

bortser från det språkliga i sin bedömning och inte lägger någon vikt vid det. I kursplanen för 

idrott och hälsa 1 står det dock inte framskrivet att det språkliga ska beaktas i bedömningen av 

texter. Att ge framåtsyftande kommentarer på det språkliga kan trots det vara fördelaktigt för 

att elever ska ges möjlighet till att utvecklas språkligt genom även detta ämne. Eftersom det 

framgår i läroplanen att förtrogenhet med det svenska språket ska kunna befästas i många av 

skolans ämnen (Skolverket 2011) är det likväl ett argument för att kommentarer på det 

språkliga i texter med fördel kan användas.  

 

Föreliggande studie har kommit fram till att lärare menar att skriftliga uppgifter kan ta för 

mycket tid från den praktiska delen av ämnet vilket kan kopplas till det Tolgfors kommit fram 

till i sin undersökning. Detta i form av att skriftliga uppgifter i ämnet idrott och hälsa har ökat 

vilket också ställer högre krav på lärares administrativa arbete gällande rättning och 

återkoppling på texter (Tolgfors 2014). Att detta ökat skulle kunna bero på de krav som de 

högre betygen i kursplanen ställer eftersom de uttrycker att elever ska kunna föra utförliga 

och nyanserade resonemang (Skolverket 2011). De högre betygen verkar även främst kunna 

uppnås genom att använda skriftspråk vilket kan ge en antydan om att kunskapen att uttrycka 

sig genom text är det som anses vara kunskap. Det som således kan ifrågasättas är vad som 
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händer med den praktiska kunskapen som elever också ska ges möjlighet till att utveckla i 

undervisningen. Lärare i den här studien ser teori och praktik som komplement till varandra 

men att det skriftliga inte får bekosta det praktiska. Att använda sig av skriftliga uppgifter som 

baseras på fysiska aktiviteter, vilket majoriteten av uppgifterna i studien gör, kan utifrån detta 

ses som en fördel eftersom teori och praktik således integrerar med varandra utan att bekosta 

varandra.  

 

Att studien kommit fram till att lärare upplever osäkerheter i bedömningen av 

kunskapskravens olika nivåer har även visats i tidigare forskning i form av Håkansons resultat 

(Håkanson 2015). Denna osäkerhet skulle kunna bero på de värdeord som finns utskrivna i 

kursplanen vilka blir svårtolkade. Men även att det är en svårighet i att konkret i en text kunna 

avgöra vad som exempelvis motsvarar utförliga och nyanserade resonemang. Vad lärare 

utifrån den här studiens resultat visat är att skrivande som avser de högre 

kunskapskravsnivåerna dock anses vara att sätta olika perspektiv mot varandra, att saker kan 

ses på ur olika perspektiv och att egna slutsatser kan dras. Kursplanens högre krav på utförliga 

och nyanserade resonemang skulle även kunna förklara den här undersökningens resultat 

gällande att reflekterande och utforskande skrivhandlingar främst efterfrågas på de högre 

nivåerna. Även att dessa högre nivåer i princip kräver att eleverna skriver i ämnet.  

 

De flesta bilder som finns med i uppgiftskonstruktionerna har visat sig utifrån resultatet vara 

betydelsebärande för uppgifterna. Att bilderna främst har förankringsrelationer till 

skriftspråket kan tänkas vara ett sätt att ge eleverna stöd i deras skrivande genom att dessa 

bilder illustrerar eller förklarar något som skriftspråket inte gör. Utifrån studiens resultat som 

visat att lärare ger elever mycket stöd i sina uppgifter både med hjälp av skriftspråk och bilder 

men att det dock finns en ambition för att inte ge för mycket stöd skapar därför en svår 

avgränsning mellan att ge stöd och att ge för mycket stöd. För framtida yrkesutövning som 

lärare är det därför viktigt att reflektera kring denna avvägning för att se till att elever både 

utmanas i sitt skrivande men också ges det stöd som krävs för att de ska utvecklas.  

 

Studiens slutsats blir därigenom att användning av skriftliga uppgifter i undervisningen i 

idrott och hälsa är betydande. Dels för att elever ska ges möjlighet till att utveckla sitt 

skrivande, dels för att de ska ges möjlighet till att uppvisa ämnesrelevant kunskap. Även att 

det ur ett lärarperspektiv är viktigt att utforma skriftliga uppgifter som ger elever lagom 
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mycket stöd i skrivandet samt att vara medveten om att det förekommer osäkerheter i 

bedömning som man behöver handskas med.  

 

6.1  Metoddiskussion 
 

Eftersom studiens urval är begränsat är det inte statistiskt generaliserbart och därför inte 

representativt för alla uppgiftskonstruktioner eller alla gymnasielärare i idrott och hälsa vilket 

kan ses som en begränsning med studien. Ett större urval av uppgifter samt intervjupersoner 

för att få ett mer generaliserbart resultat än vad studien genererat i skulle således vara 

fördelaktigt. Dock har ambitionen i den här studien inte varit att statistiskt kunna generalisera 

utan snarare analytiskt generalisera, vilket förklaras under rubriken 4.3. Den här studien har 

således bidragit med att visa hur skriftliga uppgifter kan se ut i idrott och hälsa samt hur lärare 

kan resonera kring skrivande och bedömning av uppgifter vilket därav kan visa på att det 

potentiellt sett kan se likadant ut i andra fall. Att urvalet av uppgiftskonstruktionerna har varit 

på lärarnas premisser skulle också kunna ses som en begränsning. Istället skulle uppgifter som 

de exempelvis använder mest i sin undervisning kunna ha efterfrågats. Varför insamling av 

uppgiftskonstruktioner är gynnsamt för den här studien är på grund av att inte enbart utgå från 

vad lärare säger att de efterfrågar. Vad som faktiskt efterfrågas i uppgiftskonstruktionerna går 

därför att undersöka med hjälp av att analysera dessa vilket kan ses som en fördel gällande 

användningen av de två kompletterande metoderna. Att samtliga lärare arbetat länge och 

därmed har mycket erfarenhet i ämnet som undersöks kan också ses som en möjlighet med 

studien. Trots att resultatet som föreliggande studie kommit fram till inte kan generaliseras i 

ett större perspektiv är det dock av relevans för den kommande yrkesutövningen som lärare. 

Detta eftersom studien bidrar med kunskap om skrivande och skriftliga uppgifter i idrott och 

hälsa.   

 

6.2  Förslag till vidare forskning  
 

Vidare forskning skulle förslagsvis kunna intressera sig för vilket skrivande som elever 

faktiskt utför i idrott och hälsa. Detta genom att observera elevers skrivandeförlopp i ämnet. 

Att inta ett elevperspektiv och undersöka hur elever resonerar kring skrivande i idrott och 

hälsa samt vilket skrivande de anser att de ges möjlighet till att utföra i ämnet skulle också 

vidare forskning kunna intressera sig för. Ytterligare ett förslag till vidare forskning skulle 
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kunna vara att jämföra hur skrivande och skriftliga uppgifter ser ut i svenskämnet respektive i 

ämnet idrott och hälsa.  
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8. Bilagor  

 

8.1  Bilaga 1: Informationsmail 
 

Hej! 

 

Jag heter Amanda Sandstedt och studerar till ämneslärare i svenska och idrott & hälsa vid 

Örebro Universitet. I mitt avslutande examensarbete intresserar jag mig för att undersöka hur 

lärare i idrott och hälsa resonerar kring användning och bedömning av skriftliga uppgifter i 

undervisningen samt hur skriftliga uppgiftsbeskrivningar i ämnet kan se ut. 

Jag söker därför idrottslärare som, så snart som möjligt, kan tänka sig att ställa upp på en 

kortare intervju om det ovan nämnda ämnet. Intervjun är tänkt att genomföras under cirka 40 

minuter vid ett datum och på en plats som fungerar för dig. Eftersom jag även intresserar mig 

för hur skriftliga uppgiftsbeskrivningar ser ut skulle jag mer än gärna innan/under eller efter 

intervjutillfället vilja ta del av de uppgifter du använder dig av i din undervisning för att 

kunna inkludera dem i studien. 

Intervjun kommer att spelas in och det är bara jag som kommer att ha tillgång till det 

inspelade materialet. Deltagandet i studien är frivilligt och det sker anonymt. Du har också när 

som helst rätt till att avbryta ditt deltagande om du skulle vilja det. Intervjun tas i sådana fall 

bort från studien. 

Jag hoppas att du har möjlighet att ställa upp på denna intervju och har du några frågor svarar 

jag mer än gärna!  

Med vänlig hälsning, 

Amanda Sandstedt 

  



 46 

 

8.2  Bilaga 2: Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor:  

 

• Vilket pronomen vill du att jag använder på dig i min studie? 

• När tog du din lärarexamen? 

• Undervisar du i andra ämnen utöver idrott och hälsa och i sådana fall vilket/vilka? 

 

Intervjufrågor: 

 

• Hur motiverar du skriftliga uppgifter i idrott och hälsa utifrån kursplanen?  

• Kan du nämna några exempel på ämnesinnehåll som dina skriftliga uppgifter handlar 

om?  

• Kan du ge några exempel på hur dina skriftliga uppgifter är utformade? 

• Vad är dina erfarenheter av att arbeta med skriftliga uppgifter i din undervisning?  

• I ungefär hur stor utsträckning använder du dig av skriftliga uppgifter i din 

undervisning under en termin?  

• Hade du velat förändra ditt arbetssätt i form av att öka eller minska inflytandet av 

skriftliga uppgifter på din undervisning, eller är du nöjd som det är nu? Och i sådana 

fall varför? 

• Hur ser du på skrivande som en del av ämnet idrott och hälsa?  

• Använder du alla skriftliga uppgifter eleverna genomför som underlag för bedömning 

eller har du andra syften med dem? I sådana fall vilka? 

• Finns det något ämnesinnehåll som du upplever är svårare eller enklare att bedöma 

med hjälp av en skriftlig uppgift? I sådana fall vilket/vilka?  

• Vad i elevernas texter är det du bedömer? 

• Upplever du någon osäkerhet i din bedömning av elevernas skrivna texter? Vad 

upplever du i sådana fall osäkerhet kring?  

• Ges eleverna möjlighet till att förändra sin text och lämna in den på nytt efter att de 

fått återkoppling? Varför/varför inte? 

• Är det något mer du vill tillägga som kan vara viktigt utifrån studiens syfte? 
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8.3  Bilaga 3: Konditionstränande aktivitet 
 

 
IDROTT & HÄLSA 1 – TEMA KONDITION – ÅK 1 

 
 

Konditionstränande aktivitet  
– analys med pulsen som riktmärke 

 
 
Centralt innehåll 

Uppgiften behandlar följande centrala innehåll från ämnesplanen: 

• Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa 

• Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditionsträning 

 

Syfte 

Med hjälp av uppgiften får du möjlighet att utveckla: 

• Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och 

vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa 

• Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter för kroppslig förmåga och hälsa 

 

Uppgift 

Vi ska i dag jobba på idrottslektionen med pulsklockor för att kunna följa hur pulsen 

varierar med ansträngning  

Vid ansträngning så behöver hjärtat pumpa ut mer blod till kroppen för att syresätta och 

ge energi till cellerna. För att träna kroppen och få en konditionshöjande effekt så 

behöver man ha en puls som ligger över 160 slag/minut i er ålder (80%). Hur det 

känns vad som krävs ska vi undersöka under den här lektionen 

När du beskriver och analyserar ditt träningspass vill jag att du tar upp följande: 

• Beskriv aktiviteten och vilken typ av konditionsträning det är. 

• Hur stor del av passet låg du på konditionstränande effekt? (stor/ liten/ inte alls)  

• Läs av hur många procent av ditt max du arbetat på i snitt under passet eller vid 

några olika tillfällen under passet. 

• Vad skulle du behöver göra för att större delen av lektionen ligga på 

konditionstränande effekt? 
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• Reflektera över hur det kändes att träna på konditionshöjande effekt. 

• Är det bra att variera pulsen under träningspasset? Varför då i så fall? 

• Reflektera också över din vilopuls, din arbetspuls och din maxpuls. 

• Är du tillbaka till start pulsen innan lektionen slutade? 

• Uppskatta var på Borg-skalan du ligger under passet (din egen upplevda 

ansträngning)  

• Reflektera över betydelsen av konditionsträning och aktiv livsstil för kroppslig 

förmåga och hälsa 

 

Skriftlig inlämning via Its (1-2 sidor A4 dataskrivet, teckenstorlek 12 och 1,5 i 

radavstånd) senast fredag v 48. 

 

Nyckelord 

Följande ord är så kallade nyckelord i denna uppgift. Ta reda på vad de betyder och se 

till att du förstår dem.  Om de passar in, visa gärna att du förstått genom att använda 

dem i din analys på ett riktigt sätt. 

 

Arbetspuls, upplevd ansträngning, distansträning, intervallträning, mjölksyra, aerob 

träning, anaerob träning, procent av max, pulstopp, återhämtning, aktiv livsstil, hälsa. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Borgskalan 

Borgskalan är en skala som alla kan använda. Det spelar alltså ingen roll vad du gör, om 

du simmar, springer eller är på gymmet. Du ska själv uppskatta var på skalan du ligger 

när du tränar. Du noterar alltså var på skalan du tycker att du befinner dig vid ett givet 

arbete.  
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8.4  Bilaga 4: Planering, genomförande och utvärdering av tre 

konditionspass! 
 

Planering, genomförande och utvärdering av tre 

konditionspass! 
Rekommendationerna för vuxna enligt WHO är 30 

min pulshöjande aktivitet per dag. 

Konditionsträning har visat sig vara den 

träningsform som ger bäst resultat på din fysiska 

förmåga och hälsa. Nu har ni en ypperlig chans att 

träna på detta i olika former av konditionspass i 

skolan, Stort grattis skolans elever.  

 

Uppgiftens struktur 

Uppgiften går ut på att ni ska planera tre konditionspass (snabbdistans, 

långdistans och intervaller) utifrån er aktuella träningsstatus. Använd er av 

aktuella begrepp (se lista åk 1) samt källor. Viktigt att ni använder er av 

pulsband, appen Polar beat samt sparar era pulsdata efter varje pass för att 

kunna genomföra uppgiften.  

 

Inlämnings datum bryggan: 

➢ Planering den …. 

➢ Utvärdering den … 

Material: 

Kurslitteratur: Finns på bryggan eller i bokform 

Länkar:  

https://www.sats.se/magazine/traning/fa-battre-kondition/konditionstraning--den-

ultimata-guiden/ 

https://www.pulsochtraning.se/vad-hander-i-kroppen/ 

http://www.alltomlopning.se/index.php?special=article&id=191 

http://www.runnersworld.se/artiklar/introduktion-intervalltraning.htm 

https://www.marathon.se/traning/joggingskolan/distans-intervall-fartlek-och-langpass-0 

http://www.runnersworld.se/artiklar/15-positiva-effekter-du-far-av.htm 

 

  

https://www.sats.se/magazine/traning/fa-battre-kondition/konditionstraning--den-ultimata-guiden/
https://www.sats.se/magazine/traning/fa-battre-kondition/konditionstraning--den-ultimata-guiden/
http://www.alltomlopning.se/index.php?special=article&id=191
https://www.marathon.se/traning/joggingskolan/distans-intervall-fartlek-och-langpass-0
http://www.runnersworld.se/artiklar/15-positiva-effekter-du-far-av.htm
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjA59nc88bkAhVizqYKHQ9OAMAQjRx6BAgBEAQ&url=http://aktad.se/traning/konditionstraning-och-lopning/&psig=AOvVaw0jCrsgVb2e10QegakvRFLk&ust=1568227199108434
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Kan jag dessa begrepp från åk 1? 
Kryssa i kan eller inte kan. Om du inte kan, läs material från bryggan.  

Kan Kan inte 
 Hälsa (s. 7-9)  

 Vad finns det för positiva effekter av motion?              

 Uppvärmning/nedvarvning (s.66-69) 

 Varför uppvärmning/nedvarvning, vad har de för effekter? 

 Vad händer i kroppen? 

 Uthållighet (s.76 – 81) 

 Vad är syreupptagningsförmåga? 

 Varför är det viktigt med syreupptagningsförmåga? 

 Varför ska vi träna uthållighet? 

 Hur ska vi träna uthållighet? 

 Distans/intervallträning? Vad innebär dessa? 

 När du har förklarat vad det är så ge nu ett förslag på ett distanspass och ett förslag 

på intervallträning. (Vad förväntar du dig för effekter av de två olika passen? – 

Alltså vad händer i kroppen?) 

 Utifrån löpträning med Musse (se de 3 länkarna på bryggan). 

 Vad ska man tänka på vid löpträning? Nämn de 7 principerna Musse tipsar om. 

 De syretransporterande organen (S.146 – 153) 

 Vilka organ transporterar syre? 

 Hur får vi energi? Vad behövs för att det ska bli en förbränning? 

 Kretsloppet (stora/lilla), hur fungerar det? 

 Vad är puls, slagvolym, minutvolym? 

 Vilopuls, arbetspuls, maxpuls?  

 Vad händer i kroppen om vi är aktiva/passiva? 

 När använder kroppen kolhydrater/fett som förbränning? 

 Vad innebär aerobt och anaerobt arbete?  

 Varför får vi mjölksyra? 

 Vad är andra andning/ steady state? 

  



 51 

 

Träningsstatus           (Kunskapskrav 3) 

1. Hur är din träningsstatus? Brukar du träna på något sätt?  

2. Vilka är dina erfarenheter av konditionsträning?  

3. Vad ser du som utmaning för att genomföra passen som du vill? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Använd er av pulzonerna i er 

planering och utvärdering. 
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Planering av långdistanspass: Använd relevanta begrepp (se lista åk 1) (Kunskapskrav 3) 

-Hur ska du genomföra passet? (tid, distans, tempo, pulszon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effekter av långdistanspass         (Kunskapskrav 1) 

-Varför är långdistansträning bra för dig? Ta med effekter som kan vara fysiskt och psykiskt 

(Använd gärna källor/aktuella begrepp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvärdering av långdistanspass          (Kunskapskrav 3) 

-Hur gick passet som du hade planerat? (tid, distans, tempo, pulszon)  

-Vad skulle du gjort annorlunda om du skulle göra om passet? 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Klistra in din bild här från 

aktuellt pass! 
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Planering av snabbdistanspass: Använd relevanta begrepp (se lista åk 1) (Kunskapskrav 3) 

-Hur ska du genomföra passet? (tid, distans, tempo, pulszon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effekter av snabbdistanspass           (Kunskapskrav 1) 

-Varför är snabbdistansträning bra för dig? Ta med effekter som kan vara fysiskt och psykiskt 

(Använd gärna källor/aktuella begrepp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvärdering av snabbdistanspass          (Kunskapskrav 3) 

-Hur gick passet som du hade planerat? (tid, distans, tempo, pulszon)  

-Vad skulle du gjort annorlunda om du skulle göra om passet? 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Klistra in din bild här från 

aktuellt pass! 
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Planering av intervallpass: Använd relevanta begrepp (se lista åk 1)  (Kunskapskrav 3) 

-Hur ska du genomföra passet? (tid, distans, tempo, pulszon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effekter av intervallpass          (Kunskapskrav 1) 

-Varför är intervallträning bra för dig? Ta med effekter som kan vara fysiskt och psykiskt 

(Använd gärna källor/aktuella begrepp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvärdering av intervallpass          (Kunskapskrav 3) 

-Hur gick passet som du hade planerat? (tid, distans, tempo, pulszon)  

-Vad skulle du gjort annorlunda om du skulle göra om passet? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kunskapskrav 

E   C 

  A 

 

 

 

 

Klistra in din bild här från 

aktuellt pass! 
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Kunskapskrav 

E   C   A 

Kunskapskrav 1 – Varför är träningsformen bra? På en E- nivå så är det mest utifrån egna 

tankar och för C och A så är det mer kopplat till vetenskap och teorier. På en A-nivå så är 

det mer nyanserade tankar än ett C. 

I samband med det beskriver 

eleven översiktligt aktiviteternas 

och livsstilens betydelse för den 

kroppsliga förmågan och hälsan. 

 

I samband med det kan eleven 

utförligt beskriva 

aktiviteternas och livsstilens 

betydelse för den kroppsliga 

förmågan och hälsan. 

Beskrivningen innehåller 

förklaringar med koppling till 

relevanta teorier. 

I samband med det 

kan eleven utförligt och nyanserat 

beskriva aktiviteternas och 

livsstilens betydelse för den 

kroppsliga förmågan och hälsan. 

Beskrivningen innehåller 

förklaringar med koppling till 

relevanta teorier. 

 

Kunskapskrav 2 – Du genomför träningen. Skillnad på E och A är att på A så använder du 

en rätt teknik och kan anpassa träningen utifrån din fysiska förmåga. 

Eleven kan med goda 

rörelsekvaliteter genomföra en 

bredd av aktiviteter som utvecklar 

den 

kroppsliga förmågan. 

Eleven kan med säkerhet och 

med goda rörelsekvaliteter 

genomföra en bredd av aktiviteter 

som utvecklar den kroppsliga 

förmågan. 

Eleven kan med säkerhet och 

med goda rörelsekvaliteter 

genomföra en bredd av 

aktiviteter, 

även av komplex karaktär, som 

utvecklar den kroppsliga 

förmågan 

 

Kunskapskrav 3  

-Planera och välja rätt övningar som utgår från din förmåga.  

-Visar att du kan ta ansvar för att genomföra din tänkta planering. Alltså du måste 

genomföra tre pass. Kunskapskrav 2 avgör mer vilken kvalité du har på rörelserna. 

-Utvärdera dina tre pass. För E är det mer från egna tankar, C nyanserade tankar och A 

nyanserat och kopplat till relevanta teorier 

Eleven kan bedöma sina egna 

utvecklingsbehov i fråga om 

kroppslig förmåga och kan med 

viss säkerhet välja områden och 

metoder för träning, 

 

ta ett aktivt ansvar för att 

genomföra dessa 

 

med enkla omdömen värdera 

resultatet. 

Eleven kan bedöma sina egna 

utvecklingsbehov i fråga om 

kroppslig förmåga och kan med 

viss säkerhet välja områden och 

metoder för regelbunden träning 

 

ta ett aktivt ansvar för att 

genomföra dessa 

 

med nyanserade omdömen 

värdera resultatet. 

Eleven kan bedöma sina egna 
utvecklingsbehov i fråga om 
kroppslig förmåga och kan med 
viss säkerhet välja områden och 
metoder för regelbunden träning, 
 
ta ett aktivt ansvar för att 
genomföra dessa 
 
Med nyanserade omdömen 
värdera resultatet i relation till 
träningsmetodernas teorier. 
Dessutom kan eleven anpassa sin 
träning till variationer i 
förutsättningarna. 
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8.5  Bilaga 5: Ergonomi ht-19 pedagogisk planering 
 

Ergonomi ht-19 pedagogisk planering 

Under denna period så kommer vi att arbeta med hur arbetsställningar och våra 
kroppar kan samspela och fungera på ett sätt som är gör att vi mår bra och kan 
utföra arbetet på ett bra och effektivt sätt. Vi kommer att jobba med rena 
träningsmetoder för bålstabilitet och lyftteknik men även titta på hur ryggen fungerar 
och hur arbetsplatser kan anpassas för att underlätta för oss rent kroppsligt.  

Förväntat resultat 

Efter arbetsområdets slut förväntas eleven: 

• Kunna lyfta och genomföra övningar med bra hållning, balans och kontroll. 
• Kunna förklara hur kroppen och då främst ryggen är uppbyggd. 
• Kunna förklara hur man bör använda kroppen i olika arbets- och 

träningssituationer. 
• Kunna ge exempel på hur arbetsmiljöer och kroppen kan anpassas för att det 

ska bli bättre rent ergonomiskt.  

Schema för perioden 

Vecka/Dag. Torsdag Plats 

38 
Intro. Kort föreläsning och 

praktiska övningar. 
H1 och H2 

39 
Uppgiftsgenomgång och 

lyftteknik för grupp 1, 
bålstabilitet för grupp 2 

Studion och H1 

40 
Lyftteknik för grupp 1, 

bålstabilitet för grupp 2  
Studion och H1 

41 
Lyftteknik för grupp 2, 

bålstabilitet för grupp 1  
Studion och H1 

42 
Lyftteknik för grupp 2, 

bålstabilitet för grupp 1  
Studion och H1 

43 
Uppvärmning med 

komplexfemman tillsammans, 
därefter tid att filma inlämning. 

Studion, källargym, 
H1 och H2 

44 HÖSTLOV Skogen 

45 Föreläsning Aulan 

46 
Tid att jobba med skriftlig samt 

muntlig examination. 
B146 
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Examinationer 

Praktisk 

En video när du själv genomför komplexfemman (alla fem övningar med sex 
repetitioner) ska skickas in via inlämningsuppgiften "Praktisk examination" här på 
Pingpong. Vi bör kunna ha en belastning på mellan 1/7 och 1/5 av vår egen vikt. 
Mellan ca 10 och 15 kg för någon som väger 70 kg alltså. 

Komplexfemman: http://www.styrkeprogrammet.se/ovningsarkiv/722 OBS! På denna 
video är det endast två repetitioner per övning, ni ska göra sex repetitioner 
per övning. 

Teoretisk 

Alt 1. Muntlig: I samband med att vi tillsammans tittar på din inskickade video så 
kan du svara på frågorna här nedan. Det går då bra att exempelvis koppla frågorna 
om lyftteknik till din egen video istället för bilderna på lyftteknik här nedan. 

Alt 2. Skriftlig: Samtliga frågor här nedan svaras på i ett dokument och skickas in 
via "Teoretisk examination" här på Pingpong. 

Sittställning: 

Titta på bilden nedan: Hur kan den här personens arbetsplats anpassas för att det 
ska vara en mer ergonomiskt korrekt sittställning? Nämn minst fem saker som kan 
förändras till det bättre, på vilket sätt och varför. Försök att vara så utförlig du kan när 
du förklarar. 

 

1. 

2. 

3. 

http://www.styrkeprogrammet.se/ovningsarkiv/722
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4. 

5. 

Vilken typ av träning skulle personen på den här arbetsplatsen behöva för att klara 
av sitt arbete på ett bra sätt och hålla sig frisk och hel? Motivera varför! 

Lyftteknik: 

Titta på bilden nedan: Nämn minst fem saker som den här personen gör bra i detta 
lyft. Försök att vara så utförlig du kan när du förklarar. 

  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Ryggens uppbyggnad och disktryck: 

                                    

Förklara så utförligt du kan vad disktryck är och varför vi ska sträva efter att ha ett 
jämnt disktryck. Gör gärna kopplingar till bilderna innan. 
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Bedömningsmall Praktiskt och teoretiskt 

Del av 
uppgift/Betygssteg  

E C A 

Allmänt   
Som för E men 

också: 
Som för C men 

också: 

Lyftteknik 

Du genomför de 
flesta övningar i 
komplexfemman 
med kontroll och 

rak rygg 

- 

Du kan 
genomföra alla 
övningar med 
neutral rygg, 

böjda knän, knä 
och tå i samma 
riktning och god 

balans. 

Uppgift och 
resonemang 

Du ger exempel på 
förbättringar av den 
fysiska arbetsmiljön 
och hur arbets- och 

lyftmoment bäst 
utförs för att 

minimera risken för 
skador. Du kan 
utifrån ryggens 

uppbyggnad 
förklara vad 

disktryck innebär. 

Du ger flera och 
tydliga exempel. 

Du kan förklara 
vad som händer 
med ryggen vid 

felaktig 
belastning. 

Du kan ge 
träningsförslag 

med förklaringar 
kopplade till 

fysisk ergonomi 
och arbetsmiljö. 

Du kan förklara 
skillnaden mellan 
ett skadligt och 
säkert arbets-
/lyftmoment. 
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