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Sammanfattning 

 

Att delta i lektionerna i idrott och hälsa har en central roll för såväl lärande som bedömning. Men 

vad det egentligen innebär att delta i idrott och hälsa är inte så lätt att få ett enhetligt svar på. Inte 

heller hur man som lärare i idrott och hälsa kan bedöma elevernas insatser utifrån deltagandet - 

kan något utanför den ordinarie undervisningen bedömas? Det är vad denna kvalitativa 

intervjustudie, där sex lärare i idrott och hälsa i årskurs 7-9 intervjuas, syftar att ta reda på. 

Resultatet visar att det oftast inte sker någon bedömning utanför den ordinarie undervisningen. 

Det visar sig också att lärarnas definitioner av begreppet deltagande styr vilka elever som får 

vara med i den ordinarie undervisningen och därmed även vilka elever som kan bedömas. En 

viktig faktor i detta avgörande är ombytet, en elev tillåts vanligtvis inte att delta om den inte har 

rätt utrustning. 
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1. INLEDNING 

 

I ämnet idrott och hälsa ingår det till stor del att vara aktivt deltagande i undervisningen. I 

egenskap av praktiserande lärare i idrott och hälsa
1
 har vi uppmärksammat att det finns en 

problematik kring deltagandet i idrott och hälsa ur fler aspekter. Till detta kan också nämnas att 

vi båda under vår tid som elev i grund- och gymnasieskolan har upplevt att det aktiva deltagandet 

i stort sett har legat till grund för hur vi blivit bedömda i idrott och hälsa. Båda gick i skolan 

under Lpo 94, och blev då bedömda enligt den kursplanen. 

 

Dessa funderingar har lett oss in på området bedömning i relation till deltagande. Vi är dock inte 

de enda som har funderat i dessa banor. Mikael Sund (2010) presenterar i sin kvalitativa 

intervjustudie med lärare i idrott och hälsa slutsatsen att det finns möjlighet för elever att klara ett 

godkänt betyg även om en elev inte deltar i den ordinarie undervisningen, utan istället ägnar sig 

åt reservaktiviteter. Det framgår även att lärarna i hans studie har olika tolkning av begreppet 

närvaro vilket i förlängningen innebär att elever uppfattas som deltagande i olika grad beroende 

på vilken lärare som tillfrågas. Ytterligare en slutsats är att elevernas närvaro antingen direkt 

eller indirekt ingår som kriterium för betygssättningen. Detta har bidragit till ett intresse att ta 

reda på mer om lärares bedömning av elever som inte deltar i den ordinarie undervisningen. Att 

fokus ligger på elevernas ombyte tror vi kan bero på att lärare i idrott och hälsa upplever 

ombytet, eller snarare icke-ombytet, som problematiskt utifrån möjligheten att få till ett aktivt 

deltagande och även ur bedömningssynpunkt. Det är också i de flesta fall genom att titta på 

ombytet enkelt att se vilka elever som kommer att delta eller ej.  

 

Även Jane Meckbach (2004) menar att det i idrott och hälsa syns tydligare än i andra ämnen 

vilka som inte deltar i undervisningen. I klassrummet är det enklare för eleven att gömma sig och 

inte delta i undervisningen utan att läraren märker detta. Hon menar vidare att 

kunskapsinhämtningen i klassrummet ofta testas med hjälp av prov eller liknande metoder, men 

under en enskild lektion kan eleven gömma sig och därmed inte vara deltagande i 

undervisningen. Under lektionerna i idrott och hälsa är det tydligare vilka som inte deltar i och 

                                                
1
 I fortsättningen benämner vi även begreppet lärare i idrott och hälsa med enbart lärare, på grund av språkliga skäl. 

I de fall vi avser lärare i ett annat ämne, tydliggörs det. Där det kan råda tveksamheter använder vi lärare i idrott och 

hälsa. 
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med ombytet av kläder och det faktiska deltagandet i aktiviteten. På basis av ovanstående har 

även valet att undersöka bedömningskonsekvenserna för samtliga elever som inte deltar i den 

ordinarie idrottsundervisningen, alltså inte enbart bland de elever som är icke ombytta, fått en 

roll i denna uppsats. 

 

Att närvara och delta i idrott och hälsa är en förutsättning för lärande (Karin Redelius 2007), men 

också för att läraren ska uppfatta att eleven har lärt sig och därmed kunna göra en bedömning av 

de kunskaper som lärandet har genererat. Detta resonemang är en utgångspunkt i vår 

undersökning och även grunden i våra funderingar kring vad det innebär att vara deltagande samt 

hur en icke deltagande elev kan bedömas. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det huvudsakliga syftet med undersökningen är att ta reda på hur lärare i idrott och hälsa 

bedömer elever som inte deltar i den ordinarie undervisningen. För att ta reda på detta ställer vi 

oss frågan hur lärare ser på begreppet deltagande - vad krävs för att räknas som deltagande? Vår 

förförståelse säger oss att ombyte spelar en stor roll för deltagandet och därför behöver vi även ta 

reda på hur lärare ställer sig till ombyte i relation till aktivt deltagande. Vidare syftar 

undersökningen till att belysa bedömningsaspekten, det vill säga att ta reda på hur en elev, som 

inte räknas som deltagande, kan bedömas. Syftet preciseras med hjälp av följande 

frågeställningar: 

 

● Vad innebär det enligt läraren att vara deltagande? 

● Hur ser läraren på ombyte i relation till måluppfyllelse? 

● Vilka olika grader av deltagande finns? 

● Vad får de elever som inte är deltagande i uppdrag att göra? Hur bedöms denna insats? 
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2. PERSPEKTIV PÅ DELTAGANDE OCH BEDÖMNING I IDROTT OCH 

HÄLSA 

 

I detta kapitel, som kan betraktas som en litteraturgenomgång, går vi igenom valda delar av den 

ämnesdidaktiska forskning inom idrott och hälsa som rör deltagande och bedömning under de 

senaste 20 åren. Valet grundar sig på en till början massiv litteraturgenomgång där vi fann 

anledning att välja bort den litteratur som berörde deltagande och bedömning i idrott och hälsa, 

men som vi bedömde inte var tillräckligt i linje med våra frågeställningar. Exempelvis valde vi 

bort den litteratur som handlar om varför elever inte är deltagande. Till forskning hör även en 

rapport ifrån Skolinspektionen och en ämnesrapport ifrån Skolverket. Vi går också igenom de 

nya styrdokumenten utifrån vad som är intressant för uppsatsens syfte. Vi har valt att 

sammanväva litteraturgenomgång med teori under denna rubrik. Kapitlet syftar således till att ge 

läsaren en bild av tidigare forskning inom området och att ligga till grund för den diskussion som 

kommer senare i uppsatsen. 

 

2.1 Vilka är deltagande och när? 

I en ämnesrapport
2
 tillhörande Den nationella utvärderingen av grundskolan (Skolverket 2004) 

av Charli Eriksson m.fl. (2005) framkommer i enkätsvaren att lärarna anser att det inte är något 

större problem med frånvaro under lektionerna i idrott och hälsa på grundskolan. Detta kan 

ställas i kontrast mot att 7 % av eleverna redan i årskurs 6 själva anger att de ofta är borta från 

idrott och hälsa. 

 

Bland de elever som deltar i idrott och hälsa kan det aktiva deltagandet se olika ut. I Eriksson 

m.fl. (2005) presenteras en tabell som visar hur mycket eleverna rör på sig under lektionerna. I år 

9 är det 11 % som sällan eller aldrig deltar i lektionerna. Nära hälften av eleverna deltar så pass 

mycket att de blir andfådda och svettiga. I en annan av de tabeller som Eriksson m.fl. (2005) 

framställer, visar det sig att cirka 39 % av eleverna som nämner att de aldrig är med på 

lektionerna i idrott och hälsa ändå nått minst betyget godkänd. 

 

Skolinspektionens rapport Mycket idrott och lite hälsa - Flygande tillsyn i ämnet idrott och hälsa 

                                                
2
 För att undvika förvirring benämner vi fortsatt denna ämnesrapport som ämnesrapporten.  
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(2010) visar att upp till hälften av alla elever som skulle deltagit, var frånvarande eller inte 

deltagande under stora delar av lektionerna, men variationen är stor mellan olika skolor. 

 

I Meckbachs (2004) studie presenteras hur olika lärare resonerar kring problemet med att inte 

alla elever deltar i undervisningen. Lärarna framhåller att det läggs ned mycket tid och energi för 

att tala enskilt med de elever som inte är deltagande under idrottslektionerna. De menar att det 

inte finns någon direkt lösning på problemet, men de beskriver att de har en hög ambitionsnivå 

för att få med alla elever i undervisningen. Lärarna påvisar dessutom att devisen alla ska delta 

innebär att eleverna gör detta efter deras egna förutsättningar. En utav de intervjuade lärarna 

berättar att hon inte tvingar hennes elever att delta, men vill att de ska försöka. En manlig lärare 

berättar att han individualiserar undervisningen genom att låta en liten grupp elever gå till ett 

styrkerum efter uppvärmningen istället för att delta i den ordinarie undervisningen. Oavsett 

vilken metod lärarna använder så betonar Meckbach (2004) att alla lärare försöker att få med alla 

elever i undervisningen. Hon beskriver att lärarna får använda mycket av tiden utanför 

lektionstillfället så som raster, tiden före eller efter lektionen samt vid skollunchen för att lirka 

och motivera eleverna till att delta i undervisningen. 

 

En förutsättning i skolan i Sverige är att alla elever ska ha möjlighet att delta efter sin egen 

förmåga i ämnet idrott och hälsa. Den bredd som finns i kursplanen menar Skolinspektionen 

(2010) ger möjligheter att anpassa undervisningen så att alla behov kan mötas. De menar att det 

försvåras om undervisningen inte utgår ifrån kursplanen. Den flygande tillsynen visar på 

tendenser att så inte är fallet. Skolinspektionen (2010) menar att det fanns vid tillsynen oväntat 

många elever som inte deltog i undervisningen och istället var befriade därifrån på grund av 

diverse orsaker. Vid endast hälften av de undersökta lektionerna kunde den ansvariga läraren 

ange ett mål eller syfte med lektionen. Skolinspektionen (2010) menar på att det är viktigt att ha 

ett tydligt mål eller syfte med lektionen för att skapa en mening och ett sammanhang för 

eleverna. 
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2.2 Vad, när och varför kunskapsbedömning 

Bob Carroll (1993) talar i termer om varför, vem, när, vad och hur i sin problematisering av 

bedömning inom den dåvarande brittiska kursplanen i ‘physical education’. Med dessa 

nyckelbegrepp menar Carroll (1993): Varför bedöms eleven? Vem bedömer? När görs 

bedömningen? Vad bedöms? Hur bedöms eleverna? Vi väljer att fokusera på begreppen vad, när 

och varför, då dessa tre frågor närmast berör vårt syfte. Valet av Carroll (1993) som en central 

referens i denna studie är ett medvetet val. Även om referensen är 20 år gammal är hans tankar 

om bedömning i linje med flera andra författare, vilka vi presenterar senare i detta kapitel. 

Tankarna om bedömning återfinns dessutom i nuvarande styrdokument, och anses därför 

relevant. 

 

2.2.1 Vad? 

Carroll (1993) menar att vad en lärare ska bedöma inte alltid är helt självklart. Den största 

problematiken uppstår då det blir svårt för läraren att identifiera vad, hos en elev, som har 

bidragit till en prestation - färdigheter, personlighet, ansträngning eller andra faktorer. Ytterligare 

en svårighet ligger i att idrott och hälsa brottas med en del långsiktiga mål som andra ämnen inte 

har. Dessa långsiktiga mål är mer svårbedömda just på grund av att de är långsiktiga (Carroll 

1993).  

 

2.2.2 När? 

Carroll (1993) menar att när bedömning kan ske är tätt sammanlänkat med hur bedömningen kan 

ske, vilket läsaren bör ha i åtanke här. Bedömning av praktiska prestationer sker, beroende på om 

syftet med bedömningen är formativt eller summativt, antingen fortlöpande och som en del i 

lärandet eller vid en speciell tidpunkt. Bedömningen kommer således att uppfattas antingen som 

feedback eller som en fingervisare över var eleven befinner sig i relation till kunskapskraven. 

Vidare problematiserar Carroll (1993) det summativa förfarandet som ofta går ut på att arbeta i 

aktivitetscentrerade block med bedömning i slutet av blocket och där aktiviteten återkommer 

någon gång per år. Han hävdar att det är troligt att prestationen utan kontinuerlig övning kommer 

vara lägre vid nästa tillfälle, åtminstone till en början, då elevens utveckling har fått stå i skuggan 

av aktiviteten. Det är, enligt Carroll (1993), av stor vikt att lärare reflekterar över hur bedömning 
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i slutet av ett arbetsområde kan användas i ett formativt syfte. Carroll (1993) hänvisar också till 

ett tidsperspektiv som han menar missgynnar lärarnas förutsättningar för bedömning. 

 

 

 

2.2.3 Varför? 

Enligt Carroll (1993) tjänar bedömning inom skolväsendet olika syften. Ur ett 

samhällsperspektiv är funktionen med bedömning främst att betygsätta och sortera kunskaper 

medan bedömningen ur ett lärandeperspektiv kan ses som en del i själva lärandet och sker ofta 

genom exempelvis feedback eller diagnos. Carroll (1993) menar emellertid att det inte alltid är 

enkelt att skilja mellan bedömningens syfte och ändamål, ibland finns det en överlappning 

mellan flera syften. Exempelvis kan betyg fungera både för sortering och motivering. I och med 

detta poängterar Carroll (1993), i likhet med Skolverket (2011a), betydelsen av att lärare klargör 

syftet med sin bedömning. Han anser att olika bedömningsformer med fördel kan användas 

samtidigt men höjer ett varningens finger för konflikter som kan uppstå, framför allt mellan det 

samhälls- respektive läranderelaterade syftet med bedömning. Om lärare är klara med varför de 

bedömer, borde de också på ett enklare sätt kunna bestämma vad och hur och när de ska bedöma 

(Carroll 1993). 

 

2.2.4 Mer forskning om vad, när och varför 

I likhet med Carroll (1993) talar såväl Helena Korp (2003) som Redelius (2012) om begreppen 

hur, vad och varför. Även om Redelius resonemang gäller betygssättning och Carrolls och Korps 

gäller bedömning, återkommer samma typ av tankegångar i samtligas resonemang. Redelius 

(2012) menar till exempel att det är viktigt att, utifrån förståelsen för vad betyg kan åstadkomma, 

fundera över vad som ska bedömas, hur bedömningen ska ske och varför betyg ska ges. Vidare 

anger hon fyra skäl till att vi har betyg i idrott och hälsa: urvalsinstrument, information om 

elevernas skolarbete, utvärdering och kontroll samt motivationsskapare. 
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2.3 Lärares syn på kursplan och bedömning 

En hel del forskning om lärares syn på bedömning har presenterats under det senaste decenniet. I 

en kort genomgång av några studier under 2000-talet om betygsättning i idrott och hälsa 

konstaterar Redelius (2012) att det riktas kritik mot hur betygsättningen tillämpas i ämnet samt 

att innehållet i ämnet ses som traditionellt och cementerat. Det verkar vanligt att planera 

lektionerna efter aktiviteter, inte i moment eller block, vilket förvanskligar bedömningen i 

slutändan. Vidare menar Redelius (2012) att det har tagit tid för lärare att ta till sig av nya 

betygssystems avsikter och att genomslaget därmed har försvårats eller fördröjts. Detta kan 

förklaras genom att det konstruktivistiska synsätt på vilket vår nuvarande kursplan i idrott och 

hälsa bygger, inte har lyckats färga bedömningen i idrott och hälsa tillräckligt. Fortfarande råder 

kvantitativt präglade synsätt på bedömning, vilket innebär att bedömningen inte blir likvärdig.  

 

Meckbach (2004) menar att det endast är ett fåtal av de intervjuade lärarna i hennes studie som 

förankrar sin undervisning gentemot kursplanen. Lärarna lyfter däremot fram att det är av stor 

vikt att erbjuda ett brett innehåll i undervisningen. Anledningen till detta som Meckbach (2004) 

ser det är att det anses viktigt att alla elever ska röra på sig.  

 

Det finns andra författare som påvisar lärares bekymmer med valet av undervisningsprocess 

gentemot det som står i kursplanen. I ämnesrapporten (Eriksson m.fl. 2005) framförs 

problematiken i att använda ämnet idrott och hälsa i enbart praktisk eller enbart teoretisk 

bemärkelse, utan att det finns en kombination däremellan. Däremot anser de att det i praktiken 

finns utrymme att utöva teori. De beskriver det som en förutfattad mening att det skulle vara 

nödvändigt med en lärobok för att möjliggöra den teoretiska delen av ämnet. Detta menar de inte 

är en nödvändighet. Vidare poängteras att det finns stor anledning att ge eleverna teoretiska 

kunskaper för att förstå de praktiska kunskaperna. Meningen med en aktivitet som utförs 

praktiskt får mer värde om eleven får en teoretisk kunskap knuten till den. 
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2.4 Vad bedöms i idrott och hälsa... 

 

2.4.1 ...utifrån styrdokumenten? 

Litteraturen som presenteras här är till viss del inte ämnesspecifik. Dokumenten som benämns 

som Skolverket (2011a) och vissa bitar i Lgr 11 är bedömningsaspekter som innefattar alla 

skolans ämnen. 

 

Skolverket (2011a) beskriver hur de vill att en lärare ska agera vid bedömningssituationer i och 

med det övergripande bedömningsstödet till Lgr 11. De menar att till en god bedömningspraktik 

hör att läraren delger eleverna intentionerna med undervisningen. Den ska också se till att 

eleverna ska förstå målen med undervisningen och vara förtrogna med kunskapskraven. Läraren 

ska också sträva efter att eleverna involveras i bedömningen, där den utvecklar former för 

kamrat- och självbedömning. Det är dessutom viktigt att bedömningssituationen har en hög 

kvalitet och att elevernas förmågor bedöms allsidigt. 

 

Skolverket (2012) visar att det finns tre olika typer av lärare när man talar om bedömning. Den 

första typen beskrivs som en lärare som går på magkänslan i sina bedömningar. Den andra typen 

beskrivs som den läraren som samlar information om eleverna genom att dokumentera. Den 

tredje typen av lärare gör en “systematisk planering” (Skolverket 2012, s 4) där läraren planerar 

sin bedömning och gör detta till en del av planeringen i ämnet utifrån kunskapskraven. 

Skolverket (2012) beskriver vidare hur den tredje typen av lärare tänker ut vad som ska bedömas 

hur, och när.  

 

För att eleven bättre ska förstå vad som ska bedömas anser Skolverket (2011b) att det är av stor 

vikt att eleven tar ansvar för sitt eget lärande. Detta menar de vidare kan eleven göra genom att 

bedöma sig själv. Eleven reflekterar över sin egen prestation i relation till kunskapskraven. 

Dessutom menar Skolverket (2011b) att eleven ska kunna jämföra sina prestationer med andra 

elevers genom att kamrater bedömer elevens arbete. Skolverket (2011b) menar att 

samarbetsförmåga och respekt för andra är en viktig del i skolans arbete med eleverna. 

Utvecklandet av dessa förmågor är någonting som ska genomsyra hela undervisningen. Däremot 

menar Skolverket (2011b) att det inte lyfts fram någonting om dessa kriterier i det centrala 
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innehållet eller i kunskapskraven. Det är ett övergripande mål för hela skolan. Utifrån detta 

menar de att elevens kunskaper kring detta inte ska betygsättas. Kursplanen belyser att det är 

elevernas utvecklande av den egna rörelseförmågan som är central i ämnet, inte det faktiska 

resultatet. Därför är det viktigt att eleverna får ett stort utbud av aktiviteter. Skolverket (2011b) 

belyser dessutom att det inte är nödvändigt att alla elever deltar i samma aktiviteter. Om läraren 

väljer olika aktiviteter under samma lektion finns det större möjlighet att utmana och nå alla 

elever i deras kunskapsutveckling, och efter deras egna förutsättningar. 

 

2.4.2 ...i verkligheten? 

På ena sidan hittar vi styrdokumenten som ska följas som vi beskrivit ovan. Vi har emellertid 

träffat på studier som beskriver hur det ser ut i verkligheten när det gäller deltagande, betyg och 

bedömning. Nedan presenteras ett urval av det vi stött på i litteraturundersökningen. 

 

I ämnesrapporten (Eriksson m.fl. 2005) framkommer ett samband mellan aktivitet på lektionerna 

och betyg. Rapportförfattarnas tolkning är att engagemang är viktigt, då det även visar sig att det 

är en väldigt liten andel av de elever som alltid deltar aktivt och blir andfådd eller svettig som 

inte får godkänt. Detta i likhet med Peter Hay och Karin Redelius (2009), där eleverna i den 

studien talar om att det är viktigare att göra sitt bästa än att visa vilka kunskaper eleven besitter. 

En av Hays och Redelius (2009) slutsatser är att man måste vara fysiskt aktiv för att nå betyg i 

ämnet. En annan är att författarna tycker att det är dålig balans mellan det som står i kursplanen 

och det som faktiskt bedöms i ämnet. Även Eriksson m.fl. (2005) visar i sin ämnesrapport att ett 

aktivt deltagande ses som viktigt för att nå ett godkänt betyg i ämnet idrott och hälsa. En utav 

lärarna i enkäten säger att ”Bara man är med och är aktiv så får man godkänt” (Eriksson m.fl. 

2005 s 158).  

 

Det är inte bara utifrån dessa elevundersökningar som den här problemetiken syns. Det visar sig 

att lärarna är med och skapar andra kriterier än de som Skolverket (2012) menar ska gälla. 

 

Att lokalt konkretisera betygskriterier i termer av närvaro kan inte i sig ses som 

någon kvalitet av måluppfyllelse. Att eleven är närvarande, deltar i och är aktiv på 

lektioner och andra aktiviteter är viktigt för att det ska ske något lärande, men för att 

nå måluppfyllelse så krävs kunskap i en vidare mening än att delta (Skolverket 2012, s 3). 
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Det kan finnas andra orsaker än de kunskapskrav som finns med i kursplanen som faktiskt 

bedöms. Redelius (2012) kommenterar Den nationella utvärderingen av grundskolan 

(Skolverket 2004) med att det kan vara förståeligt att lärare lockas att ha med en typ av 

uppfostrande kriterier med tanke på att en viss social ordning krävs för att skapa en bra 

lärandemiljö. Dessa kriterier är dock inte förenliga med ett målstyrt skolsystem, menar Redelius 

(2012). Hon beskriver närvaro, god ordning och rätt klädsel som förutsättningar för lärande, men 

menar att dessa inte ska utgöra underlag för bedömning. 

 

Skolinspektionens rapport (2010) visar att åsikten om att ämnet idrott och hälsa är till för att 

eleverna ska få röra på sig till stor del fortfarande finns kvar. Om en lärare i ämnet idrott och 

hälsa inte undervisar och betygsätter utifrån läroplanen och kursplanen innebär det att innehållet 

i ämnet får en allt för stor variation mellan olika lärare och olika skolor. Detta kan leda till att 

eleverna inte får en likvärdig undervisning och därmed inte en likvärdig bedömning. De menar 

vidare att vid betygsättningen av eleverna så ska endast det som står i kursplanen användas, 

ingenting annat. En undervisning som inte fullt ut utgår ifrån kursplanen riskerar att få till följd 

att läraren bedömer andra faktorer än det som ska bedömas. Därmed får inte eleverna en rättvis 

bedömning och därför inte ett rättvist betyg. I ämnesrapporten (Eriksson m.fl. 2005) syns dessa 

tendenser då var fjärde elev anser att de får orättvisa betyg. Författarna menar att detta är en låg 

siffra, men vi anser att det är en för hög siffra, att det är så många som en på fyra elever som 

menar att deras betyg är orättvisa tyder på att läraren varit otydlig med vad som krävs för att nå 

ett visst betyg. 

 

Av den här litteraturgenomgången att döma, verkar det som att bedömning av elever som inte 

deltar i ordinarie undervisning är tämligen obeforskat. Denna genomgång av litteratur visar på att 

det finns en bredd inom bedömning i idrott och hälsa samt ett djup i många frågor kring 

bedömning, så som vad, när och varför bedömning. Dock har ingen, vad vi erfar, problematiserat 

de aktiviteter som erbjuds vid sidan om ordinarie undervisning ur ett bedömningsperspektiv.  
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3. METOD 

 

I detta avsnitt presenteras vilken insamlingsmetod, metodologisk ansats och analysmetod vi 

använt. Vi presenterar även processen kring urvalet, samt en redogörelse för hur vi förhåller oss 

till forskningsetik. 

 

3.1 Genomförande 

 

3.1.1 Kvalitativ intervju 

För att få svar på frågorna på bästa sätt har vi valt att genomföra en kvalitativ intervjustudie med 

en semistrukturerad intervjuform, det vill säga att den utgår från ett ramverk av frågor, men 

läraren är fri att associera fritt i sitt svar inom ramen (Martyn Denscombe 2009). Andreas Fejes 

och Robert Thornberg (2009) menar att genom en intervju kan vi skapa kategorier för 

exempelvis olika strategier för att bedöma eleverna. Vidare menar Fejes och Thornberg (2009) 

att en kvalitativ ansats karakteriseras av att forskaren försöker förstå och beskriva något. De 

menar att det skrivna språket, så som intervjutranskriberingar är det verktyg som bäst beskriver 

den insamlade datan. Därför har vi bedömt en kvalitativ ansats som bäst utifrån syftet med vår 

undersökning. Vi har skapat en intervjuguide (se bilaga 1) där frågorna är öppna för att 

respondenten ska kunna svara mer ingående. Frågorna utgår från våra fyra frågeställningar. I 

syfte att validera vår undersökning, men även för att träna oss i hantverket intervjuande, har vi, i 

enlighet med Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009), genomfört en pilotintervju. Intervjun 

ledde till en omstrukturering av intervjufrågorna och dessutom till några tankenötter att ta i 

beaktning inför kommande intervjuer. 

 

Inför intervjuerna har vi genomfört observationer. Observationerna syftade dels till att användas 

som intervjuunderlag, men hade även en funktion i urvalet. Observationerna hjälpte oss till att 

ställa följdfrågor vid intervjuerna utifrån det vi sett vid observationstillfället. Intervjuerna var av 

samtalsliknande karaktär och det var enbart lärare som intervjuades. Ett annat underlag till 

intervjuerna var eventuella dokument som styr hur respondenten arbetar med deltagande och 

bedömning i idrott och hälsa. Detta för att kunna ta del av skrivna kriterier som kan påverka 

lärarens agerande och bedömningsarbete. Vi har även samlat in en journal som läraren har fyllt i 
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under några veckors tid, där det stod om ett icke-deltagande förekom, samt vad eleven har fått i 

uppdrag att göra istället. Med hjälp av denna ville vi få en bild över läget som kunde komplettera 

observationerna samt de andra dokumenten under intervjuerna. Intervjuerna spelades in på 

ljudfil. 

 

3.1.2 Analys 

I analysen har vi utgått ifrån Kvale och Brinkmanns (2009) sex steg för hur forskaren analyserar 

intervjusvar: 

 

Steg 1: Respondenten beskriver hur han eller hon ser på frågorna utifrån sig själv i förhållande 

till det givna ämnet. 

Steg 2: Respondenten upptäcker själv nya lärdomar under intervjun, baserade på sina 

beskrivningar. 

Steg 3: Intervjuaren tolkar det som sägs av respondenten, redovisar tolkningen för respondenten 

som bekräftar eller dementerar det sagda. 

Steg 4: Den registrerade intervjun tolkas av författaren till undersökningen. Intervjun struktureras 

i text, och de olika uppfattningarna ger författaren nya perspektiv. 

 

Vi har dock inte använt alla dessa sex steg i intervjuanalysen. De två sista stegen i processen har 

inte använts till denna undersökning, och presenteras därför inte här. Tematiseringen och 

kategoriseringen har utgått från intervjusvaren, som transkriberades, och presenteras senare i 

resultatet utifrån en struktur som utgår från våra frågeställningar. 

 

3.2 Urval 

I urvalet har vi kontaktat nio lärare som senare observerades under en lektion i idrott och hälsa. 

Lärarna har valts ut på basis av ålder, kön, utbildningsrelaterad bakgrund och vilket 

socioekonomiskt område skolan representerar. Under observationerna har vi undersökt hur 

lärarna agerar kring de elever som inte är ombytta. Efter dessa nio observationer valdes sex 

lärare, som vi ansåg använde så olika tillvägagångssätt som möjligt i sitt agerande kring de icke 

ombytta eleverna, ut till intervju. Detta har gjorts för att få en större bredd av uppfattningar och 

därmed kunna angripa de skillnader som finns på ett bättre sätt. Vi har alltså varit intresserade av 
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en viss variation i lärarnas uppfattningar. Utöver detta har urvalet styrts av att det är lärare i idrott 

och hälsa för år 7-9 vi avser att undersöka. Vidare har valet varit att begränsa antalet 

undersökningsdeltagare till ett fåtal lärare då tidsramen för detta arbete har satt gränser. 

 

Vi har valt att benämna respondenterna med L1, L2, L3, L4, L5 och L6, vilket står för Lärare 1, 

Lärare 2 och så vidare. Lärarna vi har valt att intervjua undervisar i ämnet idrott och hälsa, därför 

är en eventuell ytterligare beteckning för olika lärare baserat på ämne inte av intresse här. 

Begreppet lärare står alltså för lärare i idrott och hälsa. Vidare är vår avsikt inte att kvantifiera 

resultatet genom dessa benämningar, utan att läsaren ska kunna följa respondenternas 

argumentation. Vi använder även de kodade namnen där åsikter och tankesätt skiljer sig åt, som 

en språklig hjälp i beskrivningen av respondenternas olika uppfattningar. 

 

Här nedan ses en beskrivning av respondenterna som valts till intervju i undersökningen:  

De sex respondenterna är i åldersspannet 29 till 49 år. De representeras av två kvinnor och fyra 

män. Utbildningsbakgrunden ser olika ut. Exempelvis är någon lärare i enbart ämnet idrott och 

hälsa, någon har ingen utbildning i ämnet idrott och hälsa, medan en annan är utbildad i tre 

ämnen. Samtliga arbetar vid intervjutillfället med ämnet idrott och hälsa, och är därför 

intressanta för denna undersökning. Respondenterna har olika lång erfarenhet som 

yrkeverksamma. Allt från nyutexaminerad upp till 13 år i yrket finns representerat. 

Utbildningsorterna som representeras är Örebro och Linköping. 

 

3.3 Etik 

Vi har till denna uppsats under hela processen tagit del av Vetenskapsrådets God forskningssed 

(Vetenskapsrådet 2011). Nedan presenteras närmare på vilket sätt: 

 

I det brev som respondenterna erhöll beskrev vi hur undersökningen skulle gå tillväga. Vi 

frågade respondenten om han eller hon ville delta, i enlighet med Vetenskapsrådets (2011) 

samtyckeskrav. För att uppfylla informationskravet (Vetenskapsrådet 2011) informerade vi även 

om att deltagande sker på frivillig basis samt att respondenten när som helst hade rätt att avbryta 

sitt deltagande. För att uppfylla konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2011) fick respondenten 

information om att dennes uppgifter behandlas på ett sådant sätt att ingen utomstående ska kunna 
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känna igen densamme. I enlighet med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2011) informerades 

respondenten om var uppsatsen i färdigt format kommer att finnas till hands, att allt materiel 

kommer raderas efter uppsatsens godkännande samt att insamlad information enbart kommer 

användas för denna undersökning. För att ytterligare följa Vetenskapsrådets (2011) kriterier 

kontaktade vi rektorerna på aktuella skolor för ett godkännande att vistas på skolan vid 

observations- och intervjutillfället. 

 

3.4 Validitet och tillförlitlighet 

För att få till en så hög validitet som möjligt i vår undersökning har vi varit noga med att urval 

och datainsamlingsmetod har utgått från frågeställningarna och avsett att besvara den. 

Observationerna användes till att säkerställa svaren hos respondenterna och dessutom finna 

möjlighet till följdfrågor. I enlighet med Denscombe (2009) eftersträvar vi att erhålla så hög 

trovärdighet som möjligt i våra data. Vi vill också understryka att kvalitativ intervju som metod 

har valts på grund av att vi anser att den kan ge de mest trovärdiga svaren. Med tillförlitlighet 

menas en hög pålitlighet hos forskningsinstrumentet. Enklare uttryckt: att mätinstrumentet mäter 

rätt sak och mäter konsekvent (Denscombe 2009). I egenskap av intervjuare och författare till 

denna uppsats har våra subjekt sannolikt kommit att påverka undersökningens utfall på ett eller 

annat sätt. För att detta inte ska skada undersökningens tillförlitlighet har vi motiverat och i så 

stor utsträckning som möjligt redogjort för tagna beslut som kan påverka undersökningens utfall. 

 

4. RESULTAT 

 

Utifrån genomförda intervjuer redovisar vi sex lärares uppfattningar om deltagande samt 

bedömning av elever som inte deltar i idrott och hälsa. Uppfattningarna som har framkommit i 

intervjuerna är tematiserade och kategoriserade och presenteras i fyra avsnitt nedan. Generellt 

gäller att de variationer i uppfattningarna som presenteras är mellan olika lärare, inte ifrån en och 

samma lärare. Då en lärare har olika uppfattningar i samma fråga tydliggör vi detta genom det 

kodnamn vi valt att benämna lärarna med (exempelvis L1, L2). I och med att intervjuerna utgår 

från de fyra frågeställningarna, finner vi det motiverat att även resultatet struktureras utifrån 

dem. De fyra frågeställningarna är: 

● Vad innebär det enligt läraren att vara deltagande? 
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● Hur ser läraren på ombyte i relation till måluppfyllelse? 

● Vilka olika grader av deltagande finns? 

● Vad får de elever som inte är deltagande i uppdrag att göra? Hur bedöms denna insats? 

 

 

 

4.1 Lärarnas definitioner av deltagande 

Av intervjuerna framgår att det är centralt vid ett deltagande att vara med på den planerade 

lektionen, alternativt utföra någon reservaktivitet. Exempelvis att utföra rehabiliteringsträning 

vid skada anses som ett deltagande. Det framgår även att det är en förutsättning att ha rätt 

utrustning för att kunna räknas som deltagande. Med rätt utrustning menas ombyte till andra 

kläder än vardagskläderna, samt skor som passar till aktiviteten. Sedan finns det undantag där 

den rätta utrustningens betydelse kan förbises, så som en social problematik. I de fall där 

undantag inte görs anges säkerhets- och hygienaspekten som skäl till detta. I dessa fall 

tillhandahålls till viss del utlåning av skor och kläder. Däremot finns det aktiviteter där det inte är 

nödvändigt att eleverna byter om. Lärarna anger att de aktiviteterna består av teoretiska inslag 

och dansundervisning. Förutom att vara ombytt är det centralt för den deltagande eleven att visa 

engagemang och att göra sitt bästa utifrån sin egen förmåga och därigenom vara en bra förebild 

för gruppen. Som exempel på vad utifrån sin egen förmåga kan vara, nämner L1 att en 

förkylning kan hämma vissa delar av elevens möjlighet att delta fullt ut under just det 

undervisningstillfället. En långvarig eller tillfällig nedsättning hämmar också till viss del 

möjligheten för eleven att delta utifrån sin ordinarie förmåga. L3 nämner att elever även anses 

som deltagande då de deltar i diskussioner kring exempelvis hälsa, men inte är ombytta. 

 

 

4.2 Olika grader av deltagande 

En uppfattning som lärarna har är att det inte är något större problem med deltagandet i idrott 

och hälsa. Inte heller att få eleverna att byta om framstår som något betungande arbetsområde. 

Däremot framgår att det finns enstaka elever som av olika anledning aldrig deltar i den ordinarie 

undervisningen i idrott och hälsa. Dessa elever har någon form av anpassad planering för hur de 

ska nå lägst E i ämnet, dock är det inte alla lärare som lyckas följa upp planeringen. Det framgår 
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av intervjuerna att anledningen till detta är att eleverna inte gillar idrott och hälsa och därför inte 

vill delta. Dessa elever har stöd hemifrån i beslutet att inte delta. L5 illustrerar i nedanstående 

citat hur detta kan uppfattas ur en lärares perspektiv: 

 

Det spelar ingen roll vad du gör med dem. För de är inte med (L5). 

 

Något som kan utläsas av intervjusvaren är att det krävs allvarliga orsaker, så som en kronisk 

sjukdom eller risk att inte bli godkänd, till att inte delta för att läraren ska frångå bestämmelserna 

kring vad som gäller med ombyte och deltagande. L4 representerar en annan åsikt. Han menar att 

den sociala problematiken som många av eleverna befinner sig i vid sidan av skolan ställer krav 

på honom att värdera syftet med idrott och hälsa utifrån elevernas perspektiv. Detta medför 

många utmaningar som de andra lärarna inte behöver arbeta med i samma omfattning. 

Exempelvis läggs mycket arbete på elevers attityder och att fungera socialt, vilket ibland går ut 

över arbetet utifrån kursplanen, vilket i sin tur påverkar deltagandet i idrott och hälsa. Ett 

exempel på detta är lärarens hållning gentemot vilken elev som har glömt ombyte - beroende på 

vem eleven är och vilken anledning den har till att inte delta, skiljer sig konsekvenserna åt. 

 

4.3 Vilken betydelse har ombytet för att uppnå kunskapskraven? 

På frågan om läraren bedömer att en elev kan nå ett godkänt betyg utan ombyte, råder delade 

meningar. L4 menar att det finns en möjlighet till detta. Han beskriver att det är viktigast att 

eleven är deltagande, inte vilka kläder som elever har för att nå ett E i ämnet. Det är alltså inte 

möjligt att nå ett E utan ett aktivt deltagande, men i undantagsfall kan detta betyg nås utan rätt 

utrustning, enligt L4. Det aktiva deltagandet, där L4 benämner elevens engagemang och 

aktivitetsgrad, utgör vad bedömningen och betygsättningen får för utfall. En annan åsikt som 

kommer fram är att ombyte är ett krav för att få delta i den ordinarie undervisningen och därför 

är det inte möjligt att nå betyget E utan rätt utrustning. Anledningen till denna uppfattning är till 

största del hygienen. L6 beskriver att det “sänder fel signaler annars” (L6) om eleverna inte 

behöver duscha eller vara ombytta till en lektion i idrott och hälsa. L3 ville i början att eleverna 

skulle vara med så mycket som möjligt och då var ombyte inte lika viktigt, mycket på grund av 

att det kanske är det enda tillfället vissa elever har att utöva fysisk aktivitet under veckan. “Att då 

exkludera dem, i undervisningen då, från den möjligheten på grund av att de inte har kläder 

tyckte jag var svårt till en början” (L3). Nu är L3 hårdare med ombyte, vilket motiveras med 
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hygienaspekten, och att det är brukligt att ha speciella kläder utifrån olika sammanhang. I övrigt 

är uppfattningen bland lärarna att eleverna måste använda skor under lektionerna på grund av 

säkerhetsaspekten. 

 

4.4 Bedömning av reservaktiviteten 

En elev som inte kan delta i den ordinarie undervisningen kan få lite olika uppgifter av läraren. 

Promenad, rehabiliteringsträning eller styrketräning, assistera läraren i undervisningen samt att 

arbeta med teori är de vanligaste uppgifterna. Teorin kan vara med eller utan anknytning till den 

ordinarie aktiviteten. Uppfattningen är att en elev inte ska bli sittande utan uppgift, vilket är 

något som lärarna försöker undvika så långt som möjligt. L6 menar att det inte gynnar någon av 

eleverna i sammanhanget att en person blir stillasittande och tittar på. Då är det bättre att de får 

frisk luft och piggnar till inför nästa lektion. L2 beskriver å ena sidan att det lätt blir ett 

störningsmoment för de andra eleverna när någon tittar på. Å andra sidan menar han att det i 

vissa fall, exempelvis för nyanlända elever, kan vara nyttigt för den enskilda individen att 

observera hur ett visst spel fungerar. Detta för att enklare förstå spelet i sin helhet med dess 

officiella och inofficiella regler vid ett senare deltagandetillfälle. 

 

Bedömning av reservaktiviteten sker oftast inte alls. Om reservaktiviteten har en tydlig 

anknytning till den ordinarie lektionsaktiviteten, kan det hända att elevens insats bedöms. 

Lärarna hänvisar här till svårigheter i att planera och genomföra dubbla upplägg, dels för att de 

upplever en viss tidsbrist och dels för att det krävs mycket energi att hålla reda på fler aktiviteter 

samtidigt. L6 menar att det går att bedöma en elev som gör en reservaktivitet genom att diskutera 

med den om aktivitetens syfte. Vidare beskriver hon: 

 

Och sen är det ju självklart, där kan man ju gå in och kolla tekniken och, framför allt, varför de 

gör det. Diskussionen med dem, varför det är bra att stärka de kroppsdelarna vid en 

korsbandsskada, varför du ska bygga upp andra knät. Alltså då får man ju fram 

diskussionsunderlaget också, så att då bedöms de ju absolut och det är ju superpositivt (L6). 

 

Av intervjuerna framgår att reservaktiviteten inte är förankrad i kursplanens kunskapskrav, vilket 

delvis förklarar varför reservaktiviteten oftast inte bedöms. Lärarna menar att en förankring i 

kursplanen finns, men genom övergripande hälsomål eller kopplat till det centrala innehållet. En 

annan förklaring till att reservaktiviteten inte bedöms är att lärarna menar att de inte kan bedöma 
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det de inte ser. De syftar här på aktiviteter som sker utanför den ordinarie aktiviteten rent fysiskt, 

till exempel en promenad. Vidare framgår att ett syfte med reservaktiviteten är att den ska locka 

eleven att delta i den ordinarie lektionen nästa gång, oftast genom att göra reservaktiviteten så 

tråkig som möjligt. Andra syften med reservaktiviteten är att eleven ska få motion eller ett extra 

lärandetillfälle, ofta genom en teoretisk uppgift eller diskussion. Viktigt är att lärandetillfället 

gäller idrott och hälsa, inget annat ämne. Genomgående för reservaktiviteterna är att de är 

individanpassade, vilket innebär att två elever kan få olika uppgift beroende på vad de behöver 

arbeta med. Dessutom finns överenskommelser i kollegiet på skolorna med en viss 

reservaktivitet som standard, men det framkommer att det i slutändan är upp till varje lärare att 

avgöra vilken uppgift en elev som inte deltar i den ordinarie undervisningen får. Vidare kan en 

värderingsskillnad bland reservaktiviteter utläsas utifrån lärarnas intervjusvar. Grad av 

individanpassning och hur väl sammankopplad reservaktiviteten är med den ordinarie 

aktivitetens syfte är två faktorer som värderas högt och eftersträvas. Citatet nedan exemplifierar 

hur L2 resonerar kring värderingen mellan att sitta på bänken och att cykla på motionscykel: 

 

Annars är det svårt att motivera dem, och säga att ‘ja, det här är likadant som att sitta på bänken’. 

Ja då är det ju ingen som sätter sig och cyklar (L2). 

 

Det är alltså av L2’s uppfattning att det är bättre att cykla på motionscykel än att sitta och titta 

på. 

 

På frågan om hur eleverna får möjlighet att arbeta igen missat innehåll är uppfattningen att mål 

och syften med lektionerna återkommer och att eleverna fortlöpande får möjlighet att visa att de 

uppfyller kunskapskraven. L3 uttrycker det så här: 

 

… man jobbar ju med de här kunskapskraven om och om igen lite grann. Och även om inte själva 

momentet dyker upp så kommer kunskapskraven dyka upp igen, fast i en annan skepnad (L3). 

 

Om en elev missar en examination, kan den erbjudas ett uppsamlingstillfälle där den får visa att 

den uppfyller kunskapskraven. Examinationstillfällen anses viktigare än de övriga lektionerna. 
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4.5 Bedömning i relation till deltagande 

Sammanfattningsvis vill vi understryka hur begreppen ombyte, deltagande och bedömning hör 

ihop: I resultatet framkommer att lärarnas definition av begreppet deltagande är avgörande för 

vad som krävs för att en elev ska kunna bli bedömd i idrott och hälsa. Vad som enligt läraren 

innefattas i begreppet deltagande påverkar vilka som får vara med på lektionen. I resultatet 

framgår tydligt att ombyte är en central faktor. En konsekvens av detta är att de elever som står 

utanför definitionen av deltagande inte blir bedömda, även om det finns undantag för elever med 

anpassad planering. 

 

5. DISKUSSION 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Det ena syftet med den här undersökningen var att undersöka hur lärare ser på begreppet 

deltagande och vilken roll ombytet spelar för elevernas deltagande. Undersökningens andra syfte 

var att ta reda på vilka konsekvenser lärarens uppfattning om relationen ombyte-deltagande har 

för bedömningen i idrott och hälsa. Nedan presenteras en diskussion som utgår från 

litteraturgenomgången, resultatet och våra egna tankar. 

 

En av slutsatserna vi drar utifrån resultatet är att ombyte och att göra sitt bästa är viktiga faktorer 

i definitionen av deltagande. En annan slutsats är att för att en elev ska bli bedömd måste han 

eller hon delta i den ordinarie lektionsaktiviteten. Möjligheten att få betyg i ämnet genom att 

enbart delta i reservaktiviteter är alltså mycket liten. Vi vill jämföra dessa slutsatser med Hays 

och Redelius (2009) slutsats - att det är nödvändigt att vara fysiskt aktiv för att få betyg i idrott 

och hälsa, och lägga till att för att kunna vara fysiskt aktiv krävs att eleven är ombytt. Dessa 

tankar ligger till grund för problematiseringen som följer i diskussionsavsnittet. 

 

Rörande definitionen av deltagande tycker vi oss kunna se två ytterligheter i respondenternas 

svar: 

1. Definitionen av deltagande styrs av normer för vad som gäller inom idrott och hälsa. Dessa 

innefattar rätt utrustning, aktivt deltagande i de aktiviteter som är planerade, alternativt tilldelad 

reservuppgift, samt att man gör sitt bästa inte bara för sin egen skull utan även för gruppens. 
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2. Undervisningen styrs av elevernas behov och vad som inryms i idrott och hälsa för att stötta 

och tillfredsställa dem.  

 

Förekomsten av dessa två ytterligheter är visserligen inte förvånande, men ändå 

anmärkningsvärda. Det finns, vad vi vet, ingen tidigare forskning om lärares definitioner av 

deltagande att hänvisa till, men båda varianterna känner vi igen från yrkesverksamma år och 

verksamhetsförlagd utbildning. Vi vill mena att dessa normer som framkommer i resultatet 

sänder ut en cementerad bild av vad idrott och hälsa ska vara, grundad på traditioner inom ämnet. 

Detta resultat pekar också på en viss brist på flexibilitet, i och med att det tillhör ovanligheterna 

att en lärare frångår bestämmelserna kring vad som gäller med ombyte och deltagande. 

Skolinspektionen (2010) menar att alla elever ska ha möjlighet att delta efter sin egen förmåga 

samt att kurplanens bredd ska ge läraren möjligheter att anpassa undervisningen så att alla behov 

kan mötas. Detta tillmötesgås förvisso då alla elever erbjuds någon form av lektionsinnehåll, 

men vi menar att möjligheten att bli bedömd och visa vad man kan avgörs redan i 

definitionsstadium. 

 

Vi vet utifrån Eriksson m.fl. (2005) att lärare inte anser att det är något större problem med 

frånvaro
3
 under lektionerna i idrott och hälsa på grundskolan. Även i vårt resultat framkommer 

en uppfattning bland lärarna att det överlag inte finns några större problem med deltagandet i 

idrott och hälsa. Det stora problemet verkar vara det fåtal elever som valt att avstå idrott och 

hälsa. Här står lärarna handfallna, då eleverna har stöd i sitt beslut hemifrån och det inte verkar 

finnas så mycket att göra åt situationen. Meckbach (2004), å sin sida, talar om lärare som lägger 

ner mycket tid och energi på att peppa eleverna att delta. En tolkning utifrån resultatet är att det 

finns en uppgivelse inför detta problem. 

 

En annan intressant upptäckt är den tydliga värderingsskillnaden mellan det aktiva deltagandet, 

det vill säga deltagandet i den ordinarie undervisningen, och deltagandet i reservaktiviteten. 

Denna värderingsskillnad har en stark koppling till vad lärarna tycker sig kunna bedöma. Det 

finns också en värdering mellan de olika reservaktiviteterna. Vi uppfattar att denna skillnad är 

                                                
3
  Vi tolkar begreppet frånvaro i bemärkelsen icke deltagande, alltså inte om en elev är på plats eller ej. 
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grundad utifrån nyttan i aktiviteten och inte utifrån vad eleverna lär sig. Detta kan ifrågasättas 

såväl ur en lärande- som ur en bedömningsaspekt. Vi menar att undervisningens fokus flyttas 

från att eleven ska lära sig något till att den exempelvis inte ska störa de som deltar. I de fall 

läraren har bestämt sig för att inte bedöma reservaktiviteten, blir innehållet meningslöst ur 

bedömningssynpunkt och uppgiften tappar sin mening för eleven. Skolinspektionen (2010) 

menar på att det är viktigt att ha ett tydligt mål eller syfte med lektionen för att skapa en mening 

och ett sammanhang för eleverna. Detta, anser vi, förbises när reservaktiviteten värderas 

annorlunda gentemot den ordinarie lektionsaktiviteten. 

 

Vi kan, som tidigare nämnt, konstatera att det krävs ombyte för att godkännas i ämnet idrott och 

hälsa (Redelius 2012). Detta framgår dessutom klart och tydligt i resultatet då en uppfattning 

som framkommer är att en elev som aldrig kommer ombytt inte kan godkännas i idrott och hälsa. 

Eleven räknas visserligen som deltagande så länge den utför tilldelad uppgift, men bedöms 

vanligtvis inte om den inte deltar i ordinarie lektionsaktivitet. Redelius (2012) menar att villkor 

som god ordning och rätt klädsel bör ses som en förutsättning för lärande, men inte som 

bedömningsunderlag. Vi menar att det tankesätt som speglas i resultatet påvisar att ombyte är ett 

villkor för att bedömning ska kunna ske. Det vill vi tillskriva samma betydelse som ett uttalat 

bedömningskriterium. Argumenten till varför ombyte är så viktigt ställer vi oss tveksamma till, 

då de i kontrast mot att en elev missar planerad undervisningen känns tunna. Detta bör 

problematiseras mer i verksamheten, menar vi. Det hör emellertid hit att poängtera att en annan 

nyans av denna aspekt framgår och den är att ombytet inte är det viktigaste, utan själva 

deltagandet. Till saken hör även att de elever som av olika anledningar deltar så pass lite i idrott 

och hälsa att de riskerar att underkännas i ämnet, har någon form av anpassad planering. 

 

Syftena med reservaktiviteten varierar från att vara så tråkig som möjligt till att eleven ska få 

motion eller ett extra lärandetillfälle. Dessa syften med reservaktiviteten tolkar vi som att det är 

viktigt att så många som möjligt deltar i det som är planerat. Detta, menar vi, tyder på en 

aktivitetscentrerad undervisning och därmed gäller vissa normer för idrott och hälsa: 

Undervisningen utgår inte från elevens behov av idrott och hälsa, utan idrott och hälsas behov av 

elevgruppen. 
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Det är även vår tolkning att reservaktiviteten inte syftar till att ingå i någon form av bedömning. 

Även om det framkommer att det är möjligt att bedöma reservaktiviteten, är vår uppfattning att 

det huvudsakligen inte görs någon bedömning av elevens insats där. Anledningen till detta tolkar 

vi på två sätt: 

1. Aktiviteten är inte i sin utformning bedömningsbar utifrån kunskapskraven. 

2. Lärarna kan inte bedöma det de inte ser. 

 

Såväl Carroll (1993) som Skolverket (2011a) menar att det är viktigt att lärare är medvetna om 

syftet med sin bedömning. Sker bedömning i syfte att kontrollera kunskaper, faller det sig 

naturligt att en aktivitet utanför lärarens synhåll inte kan bedömas. Skolverket (2011b) talar 

däremot om själv- och kamratbedömning i ett led att utveckla elevers ansvarstagande för sitt eget 

lärande. De förespråkar en undervisningsintegrerad, formativ bedömning, vilket även Carroll 

(1993) förespråkar. Vidare talar Skolverket (2011b) om aktivitetsvariation under en och samma 

lektion. De menar att genom att erbjuda alternativ kan läraren nå fler elever och stimulera deras 

kunskapsutveckling. Vår tolkning är att detta ska ske inom ramen för en och samma lektion, 

alltså att olika aktiviteter, oavsett om vi kallar dem ordinarie eller reserv, ska tillskrivas samma 

betydelse. Det är tydligt i den här undersökningen att då aktiviteten står i fokus, och inte 

kursplanen, blir det svårt att bedöma allt som går utanför den ordinarie aktiviteten. 

 

Vidare talar lärarna om att det är svårt att hantera fler aktiviteter samtidigt och att det kostar på 

att göra dubbla lektionsupplägg. Det faktum att Carroll (1993) talar om ett missgynnande 

tidsperspektiv stärker denna tes. Det finns med andra ord anledning att påstå att förutsättningarna 

för bedömning av det som sker utanför ordinarie lektionsaktivitet är skrala. 

 

Slutligen vill vi, med stöd i Carroll (1993) och Skolverket (2011b), lyfta frågan om allt i idrott 

och hälsa måste bedömas? Carroll (1993) talar bland annat om långsiktiga mål inom idrott och 

hälsa. Visserligen talar han utifrån en nästan 20 år gammal kursplan i Storbritannien, men vi 

finner resonemangen högst aktuella även ur ett nutida, svenskt perspektiv. Skolverket (2011b) 

talar om betydelsen att skilja på det som i kursplanen benämns som centralt innehåll och 

kunskapskraven. I litteraturgenomgången använder vi elevernas utvecklande av den egna 

rörelseförmågan som exempel på något som ska vara centralt i ämnet, men inte betraktas som ett 



23 

nåbart resultat. Kan det med bakgrund av ovanstående vara legitimt att se reservaktiviteten som 

ett tillfälle att särskilt arbeta med något av de mer långsiktiga, verksamhetsgenomsyrande målen? 

Skulle en skola kunna strukturera upp en reservaktivitet ledd av en vuxen så att även elever i 

behov av en vuxens stöd kan delta? Något som förekommer i resultatet är att en elev kan få i 

reservaktivitet att arbeta med någonting den behöver. Detta är en typ av individanpassning som 

vi ställer oss mycket positiva till. Samtidigt ifrågasätter vi att detta tankesätt endast förekommer i 

undantagsfall och menar att det bör kunna genomsyra all idrott och hälsa. 

 

5.2 Metoddiskussion 

I detta avsnitt är det vår mening att diskutera den valda metoden, urvalet, kvaliteten på uppsatsen 

samt huruvida vi har lyckats svara till syftet med denna undersökning. 

 

För att säkerställa en hög validitet valde vi att observera undersökningsdeltagarna innan 

intervjuerna. Detta är enligt Denscombe (2009) ett sätt att försäkra sig om att respondenten inte 

far med osanningar i sina svar på frågorna. Det var dessutom också ett sätt för oss att få hjälp i 

urvalet till att få en variation i lärarnas uppfattningar och åsikter. Som intervjuunderlag fyllde 

dessvärre observationerna ingen större funktion, mer än några följdfrågor som dock inte 

inverkade på resultatet. Vi menar att om vi hade gjort samma studie igen utan observationen 

finns en möjlighet att vi hade fått samma svar ändå. Detta är vår uppfattning och därmed endast 

en spekulation. Om vi ska se till det Denscombe (2009) menar ovan finns möjligheten ändå att 

svaren hade sett annorlunda ut, utan observationerna. Vår uppfattning och Denscombes (2009) 

skiljer sig alltså åt. 

 

Insamlandet av olika dokument, samt journalen gav inte något av värde till resultatet. Detta beror 

troligtvis på en otydlighet ifrån vår sida gällande vad vi var ute efter med dessa journaler. Det 

som däremot var givande för resultatet var intervjuerna och observationerna. Den metod som 

valdes i form av en kvalitativ intervjustudie anser vi har passat bra in på de syften och 

frågeställningar som finns för denna undersökning. Denscombe (2009) menar att en individs 

tankar bäst undersöks genom metoden intervju. 
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Vi valde att genomföra en pilotintervju i syfte att undersöka om de frågor vi valt till 

respondenterna skulle fungera. Pilotintervjun gav oss en del funderingar som gjorde att vi 

formulerade frågorna annorlunda för att de skulle uppfattas på ett tydligare sätt. Pilotintervjun 

utfördes med en lärare på universitet och hade ett undervisande syfte för oss. Den kunde alltså 

inte användas i resultatet för undersökningen. Under intervjuernas gång har vi ställt frågor och 

följdfrågor som inte har varit till för att styra respondenten till ett visst svar, utan vi har valt att 

ställa frågor som är öppna för att få ett fylligare och mer trovärdigt svar ifrån respondenten. Med 

det menar vi att den här undersökningen har en hög validitet och tillförlitlighet. 

 

Innan undersökningens metod var bestämd funderade vi kring om det fanns andra sätt att få svar 

på vårt syfte. I denna diskussion fanns tanken att arbeta med dokument som lärarna på skolorna 

använder sig utav i sin undervisning, exempelvis en lokal kursplan. Denna metod hade inte gett 

något bra resultat då vi under intervjuerna har förstått att när det gäller arbetet med elever som 

inte är deltagande i ämnet idrott och hälsa finns det inget särskilt nedskrivet kring hur de arbetar 

med detta. Därför menar vi att denna typ av metod inte hade gett oss ett bra svar på vårt syfte 

med denna undersökning. 

 

Undersökningens begränsade tid gjorde att respondenterna endast blev sex stycken 

representerade ifrån fem olika skolor. Två respondenter arbetade alltså på en och samma skola. 

Vi uppfattade dock inte detta som ett hinder på grund av att vi ansåg att dessa lärare arbetade 

olika med sina elever som inte deltog i den ordinarie undervisningen. Vi anser att denna 

undersökning hade haft större möjlighet att hitta fler former för vad elever som inte är deltagande 

får göra samt hur de bedöms, om inte tiden hade varit så begränsad. Definitionen på deltagande 

har vi hittat en viss variation på, men samma grundtanke ligger bakom definitionerna. En större 

liknande studie hade troligtvis hittat en större variation i detta begrepp. Respondenterna i denna 

undersökning kunde ha valts ut på andra grunder än de som vi angett. Vi valde ålder, kön, 

utbildningsrelaterad bakgrund och socioekonomisk status som urvalskriterier. Av dessa tror vi att 

den utbildningsrelaterade bakgrunden har störst betydelse för de variationer som ändå visade sig 

i undersökningen. Detta tror vi med anledning av Katarina Schenkers (2011) undersökning, som 

visar på att det lärosäte på vilket en lärare i idrott och hälsa har utbildat sig spelar roll för hur han 

eller hon väljer att undervisa eleverna. Dessutom menar Schenker (2011) spelar detta roll för hur 
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eleverna bedöms av läraren i och utanför den ordinarie undervisningen. Utöver lärarnas 

utbildning anser vi att observationerna var till stor nytta i urvalsförfarandet. De gav oss möjlighet 

att göra ett aktivt val där vi, utifrån olikheter vi uppfattade, kunde plocka ut lärare som vi trodde 

skulle bidra med en variationsrikedom av åsikter och uppfattningar. 

 

Slutligen vill vi fördjupa diskussionen om tillförlitligheten i den här uppsatsen. I inledningen 

beskrev vi det som att vi i så stor utsträckning som möjligt skulle redogöra för tagna beslut som 

kunde påverka undersökningens utfall. Vi menar att vi så långt som möjligt har gjort så. 

Exempelvis så har vi benämnt respondenterna L1, L2 och så vidare för att läsaren ska kunna 

följa respondenternas resonemang och eventuellt bilda en egen uppfattning. Vi har även 

tydliggjort och med stöd i litteratur motiverat egna åsikter i resultatdiskussionen. Dock är inga av 

dessa åtgärder någon garanti för att våra subjekt inte kan ha påverkat undersökningens utfall. Det 

är alltid en fråga om hur bakgrund och förförståelse kan ha påverkat undersökningen och vi 

menar att utan en viss förförståelse skulle exempelvis resultatdiskussionen bli tämligen 

onyanserad. Ansvaret att tolka denna uppsats är lika mycket läsarens som vårt. 

 

Med hjälp av resultatet, framför allt avsnitt 4.4 Bedömning av reservaktiviteten och 4.5 

Bedömning i relation till deltagande, samt diskussionsavsnittet 5.1 Resultatdiskussion menar vi 

att vi har svarat till undersökningens syfte – att ta reda på hur lärare i idrott och hälsa bedömer 

elever som inte deltar i den ordinarie undervisningen. 

 

6. FORTSATT FORSKNING 

 

Till vidare forskning har vi här i slutet av vår uppsats samlat en rad frågor och funderingar som 

dykt upp under tiden som denna undersökning pågått. 

 

Utifrån ämnesrapporten (Eriksson m.fl. 2005) räcker det ofta med att vara närvarande för att få 

godkänt. Vi har under denna undersökning fått ett helt annat svar. Därför funderar vi om det ser 

ut så här utöver de respondenter vi har intervjuat? Eller är det något som försvunnit i övrigt i 

landet sedan ovan nämnda rapport gjordes? Om problematiken fortfarande finns är någonting 

som vi vill skicka till vidare forskning. 
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Redelius (2012) menar att det finns en problematik kring hur lärare kommunicerar syftet med 

idrott och hälsa till eleverna. Detta är något som återfinns i våra intervjuer. Till vidare forskning 

ställer vi därför frågan: Förmedlar lärare i ämnet idrott och hälsa sin syn på vad som ska 

bedömas till eleverna? Eller behåller läraren det för sig själv? Därför anser vi det intressant att 

undersöka hur eleverna ser på relationen deltagande och bedömning. Alltså en liknande vår 

studie, men ur ett elevperspektiv. 

 

Det som delvis framkommit i vår studie är att reservaktiviteten ska vara så tråkig som möjligt. 

Därför anser vi att det till vidare forskning ligger ett intresse i att ta reda på hur det på olika sätt 

går att göra reservaktiviteten till något som kan ingå i den ordinarie undervisningen, och därmed 

bedömas? Med det menar vi att undersöka om det finns ett färdigt tillvägagångssätt som fungerar 

för detta ändamål eller genom en studie ta fram ett nytt sätt som skulle kunna vara användbart. 

 

Skolverket (2011b) beskriver i kommentarmaterialet till Lgr 11 skillnaden mellan just denna och 

den äldre kursplanen Lpo 94 för att det ska bli tydligare för lärare med övergången mellan det 

nya och det gamla systemet. Tidigare studier visar problematiken att arbeta med en ny kursplan. 

Exempelvis har Meckbach (2004) gjort en intervjustudie där hon bland annat presenterar 

idrottslärares tankar om hur det är att arbeta med förändringen som en ny kursplan innebär. En 

utav de intervjuade lärarna svarar att han arbetar precis som förut trots att den nya läroplanen 

innefattade stora förändringar, samtidigt som en annan lärare menar att det har skett stora 

förändringar i hans sätt att tänka i och med Lpo 94. Även om den här intervjun som Meckbach 

(2004) presenterar är gjord i och med reformen till Lpo 94 så visar den på hur tankarna hos 

idrottsläraren kan gå i arbetet med en ny läroplan. Genom våra intervjuer fick vi information om 

svårigheten att arbeta med Lgr 11 utifrån, som vi tolkar det, att de inte har så mycket erfarenhet 

kring vad som ska bedömas och betygsättas i densamma. Därför anser vi att det till vidare 

forskning är intressant att veta hur lärarna på skolorna arbetar för att förstå den nya kursplanen? 

Avsätts tid för att diskutera den ingående med kollegor? Avsätts tid för utbildning kring 

kursplanen? Eller är det upp till varje enskild lärare att sätta sig in i det nya sättet att tänka? 
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8. BILAGOR 

 

8.1 Intervjuguide 

Till den som intervjuar - tom guide 

 

Berätta lite om dig själv 

 

Definition av begreppet deltagande 

1. Vad innebär det att vara deltagande i idrott och hälsa för dig; när är en 

elev deltagande? 

 

Ombytets roll 

2. Vilken roll spelar ombyte på dina lektioner i idrott och hälsa? 

 

Bedömning av icke deltagande elever 

3 a) Vad får de elever som inte är deltagande i den ordinarie undervisningen i 

uppdrag att göra? Hur bedöms deras insats? Hur får de eleverna möjlighet 

att arbeta igen det missade innehållet? 

3 b) Om eleverna får en alternativ uppgift, hur förankras den i kursplanen? 

 

4. Finns det en gemensam strategi på hur ni arbetar med elever som är icke 

deltagande? (Berätta...) 

Hur har du/ni kommit fram till detta arbetssätt? 

 

 



8.2 Brev till lärare som observerades 

Hej! 

Vi är två studenter från Örebro Universitet som skriver C-uppsats i pedagogik. Vi avser att 

studera hur idrottslärare arbetar med, bemöter och bedömer elever som inte är ombytta till 

lektionen. Vi undrar om du vill ställa upp som undersökningsdeltagare? Undersökningen 

genomförs bland idrottslärare på olika ställen i Östergötland och Närke. 
 

Undersökningen består av 3 delar: Observation, Loggbok, samt intervju. Observationen sker vid 

ett lektionstillfälle, då en av oss kommer för att se hur det kan se ut med ombyte och deltagande 

under en lektion i idrott och hälsa. Loggboken vill vi att du fyller i efter varje lektion under två 

veckors tid enligt frågorna nedan: 

Hur många grupper undervisar du? 

Hur många elever har inte varit ombytta i respektive grupp? Om samma elev är icke ombytt 

under flera lektioner, notera det. 

Vilket innehåll erbjöds i den ordinarie undervisningen? 

Vad fick de icke deltagande eleverna göra istället? 

Vad hade de icke ombytta eleverna för anledning? 

 

Till intervjutillfället har vi för avsikt att välja ut ett antal lärare bland de som har ingått i 

observationen. Vi kommer med andra ord att eventuellt fråga dig om du vill ställa upp på en 

intervju? Vi har för avsikt att spela in intervjun på ljudfil, vänligen meddela oss om du har några 

invändningar mot det. Om du någon gång under processen inte längre vill delta så har du rätt att 

avstå från deltagande i studien. Källan till våra intervjuer och observationer kommer att vara 

konfidentiell och allt materiel kommer att förstöras efter att uppsatsen är slutförd. 
 

Uppsatsen kommer senare finnas tillgänglig i en databas (DIVA) som är tillgänglig från olika 

universitetsbibliotek. 
 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta någon av oss på alsbjer2@gmail.com eller 

mackeleda@gmail.com 

 

 

vänliga hälsningar 

Marcus Ledström 

Ann-Christine Alsbjer  

 


