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Sammanfattning  

Ämnet idrott och hälsa genomgår just nu, inte bara i Sverige utan även globalt, en 

legitimitetsproblematik. Det innebär att ämnet har svårt att legitimera sig som ett 

kunskapsämne där lärande sker, utan ses av många endast som ett komplement där eleverna 

får aktivera sig mellan de mer teoretiska ämnena. I och med den nya läroplanen, Lgy 11, går 

det att urskilja ett försök till att legitimera ämnet genom att kunskaper i allt större utsträckning 

betonas för ämnet idrott och hälsa. Utifrån ämnets legitimitetsproblematik är denna studies 

syfte att undersöka hur elever menar att det kommuniceras kring lärande och kunskaper i 

ämnet idrott och hälsa. Studiens syfte är även att undersöka hur eleverna beskriver att 

kommunikationen kring lärande och kunskaper kan utvecklas i ämnet för att stärka dess 

legitimitet. Studiens syfte kan sammanfattas i följande två frågeställningar: 

• På vilket sätt kommuniceras lärandemål och kunskaper i ämnet idrott och hälsa enligt 
eleverna? 

• Hur beskriver elever att kommunikationen kring lärandemål och kunskaper i ämnet 
idrott och hälsa kan utvecklas för att öka ämnet legitimitet?  

Studien har genomförts kvalitativt där fokusgrupper använts som datainsamlingsmetod. 13 

stycken elever deltog i studien indelade i fyra stycken fokusgrupper, tre elever i grupp 1, 2 

och 3 medan grupp 4 bestod av fyra stycken elever. Samtliga elever går i årskurs två på en 

gymnasieskola och läser kursen idrott och hälsa 1. Resultatet har analyserats med inspiration 

från en fenomenologisk analysmodell vilket innebär att resultatet bygger på hur eleverna 

upplevelser att det kommuniceras kring lärande och kunskaper i ämnet idrott och hälsa. 

Utifrån resultatet har jag som forskare skapat kategorier för att beskriva eleverna upplevelser 

och beskrivningar. 

Resultatet visar att eleverna upplever att det kommuniceras kring lärande och kunskaper i 

ämnet idrott och hälsa vid tre olika tillfällen. Dessa är i början av varje läsår då kursplanen 

presenteras för eleverna. Det andra tillfället är muntligt på lektionen då läraren motiverar 

undervisningens syfte. Det sista tillfället vid betygsnack då läraren motiverar var eleven ligger 

utifrån kursplanen och betygskriterierna. Eleverna menar även att det finns tre kategorier som 

behöver utvecklas i ämnet. Dels måste kursplanen tydligare förklaras samt dess komplexa 

innehåll definieras. Vidare menar eleverna även att syftet med undervisningen tydligare måste 

presenteras för att ämnet ska upplevas meningsfullt. Till sist menar eleverna även att de själva 

har ett eget ansvar för sitt lärande i ämnet idrott och hälsa. 

Nyckelord: Legitimitetsproblematik, Lgy 11, Fenomenologi, Elevansvar   
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1.  Inledning  
Ämnet idrott och hälsa har under en längre tid brottats med en ökad legitimitetsproblematik. 

Claes Annerstedt menar att ett ämne måste uppfattas som nödvändigt för framtiden för att 

elever ska acceptera och legitimera det som ett bildningsämne. Ämnets 

legitimitetsproblematik är långt ifrån unik i Sverige utan ses i de flesta länder som ett 

lågstatusämne som ofta får ge plats för annan prioriterad undervisning. Globalt sett ligger 

Sverige trots sin problematik i framkant gällande ämnet idrott och hälsa, dock inte beroende 

på ökad kunskapsfokus inom ämnet utan mestadels på grund av ökad medvetenhet om 

relationen mellan fysisk aktivitet och välbefinnande. Idrott och hälsa ses av många som ett bra 

komplement till de mer kunskapsutvecklande ämnena där elever får möjlighet att aktivera sig 

mellan de mer väsentliga undervisningarna som sker teoretiskt i ett klassrum.1 

Att ämnet idrott och hälsa ses som viktigt inom den svenska skolan är det inget tvivel om, 

dock är det oftast inte på grund av sitt eget värde. Jan Björklund uttalade sig inför valet 2014 

om att skolan skulle genomgå en kunskapssatsning genom att öka undervisningstimmar i 

ämnet idrott och hälsa med mellan 500 och 600 timmar. ”Vi vet att elever presterar bättre på 

de teoretiska lektionerna om man rör på sig oftare, säger utbildningsministern Jan Björklund” 

ytterligare en motivering till förslaget om mer undervisningstimmar lyder som följande: ”Att 

ägna sig åt idrott och fysisk aktivitet är att grundlägga goda och sunda livsvanor för 

vuxenlivet”.2 Björklunds uttalande går att tolka som att ämnet idrott och hälsas syfte är att 

fungera som ett komplement till de teoretiska lektionerna, eftersom det viktigaste är att 

aktivera elever så de är pigga och fokuserade på de lektionerna som sker i ett klassrum. 

Annerstedt menar att uttalanden och synsätt likt Björklunds bidrar till den ökade 

legitimitetsproblematiken för ämnet då han menar att det sker en förskjutning från 

kunskapsundervisning i ämnet idrott och hälsa till ett ämne där det huvudsakliga syftet är att 

aktiverar elever mellan den kunskapsbildande teoretiska undervisningen.3 

I och med införandet av den nya läroplanen 2011, Lgy 11, kan man urskilja ett ökat fokus på 

kunskaper i ämnet idrott och hälsa.  

 

                                                
1 Annerstedt, Claes (2007) Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa, s. 25 f. 
2 Shol Stjernberg, Max (2014) Kunskapssatsningen: Mer idrott i skolan. Expressen. 
http://www.expressen.se/nyheter/val2014/kunskapssatsningen-mer-idrott-i-skolan/ Hämtad: 2015-11-10 
3 Annerstedt (2007) s. 26. 
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Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur den egna kroppen 

fungerar i arbete, om livsstilens betydelse och om konsekvenserna av fysisk aktivitet och 

inaktivitet. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i att 

hantera säkerhet och nödsituationer vid fysiska aktiviteter.4 

Som beskrivs i citatet ur kursplanen fokuseras kunskaper i allt större utsträckning i ämnet 

idrott och hälsa, vilket kan tolkas som ett försök att legitimera ämnet i all större utsträckning. 

Skolverket beskriver själva att begreppet kunskaper ska betraktas som fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet. Med det menar skolverket att kunskaper ska förankras hos 

eleverna både praktiskt och teoretiskt, vilket visar på en ökad medvetenhet om ämnets 

legitimitetsproblematik.5 Den nya kursplanen i idrott och hälsa ger ämnet en allt större 

möjlighet att legitimera ämnet som ett kunskapsämne. Håkan Larsson menar att den 

traditionella synen på ämnet som ett aktivitetsämne är det som fördröjer och problematiserar 

ämnets övergång till ett kunskapsämne. Han menar att det fortfarande råder en dualistisk syn 

på skolan där teoretiska och praktiska ämnen dels upp som kunskapsämnen och ”att-göra-

ämnen” vilket delar in ämnen i viktiga och mindre viktiga kategorier. Han menar att de 

praktiska ämnena ses som stöd till de teoretiska där ämnen som bland annat idrott och hälsa 

används för att aktivera elever så de kan prestera i de teoretiska kunskapsämnena.6 Ett 

resonemang som till viss del bekräftas genom Björklunds uttalande då han som 

utbildningsminister, vid uttalandets tidpunkt, bör ligga i framkant om hur man ska tänka kring 

skolan. Eftersom han själv uttalar sig utifrån ett dualistiskt synsätt på skolan upplevs det som 

en accepterad och korrekt tradition i skolan.      

Utifrån den problematik ämnet idrott och hälsa har att legitimera sig som ett kunskapsämne 

kommer denna studies syfte vara att undersöka hur det ser ut i praktiken, det vill säga i skolan. 

Undersökningen kommer att riktas till hur elever upplever och beskriver ämnets 

legitimitetsproblematik genom att undersöka hur de beskriver att det kommuniceras kring 

lärandemål och kunskaper i ämnet. 

 

 

                                                
4 Skolverket (2011a) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011, s. 83. 
5 Skolverket (2011b) Om ämnet idrott och hälsa – kommentarer till ämnesplanen idrott och hälsa 1, s. 1. 
6 Larsson, Håkan (2007) ”Kropp och rörelse – kunskap och lärande” i Larsson, Håkan & Meckbach, Jane (red.) 
Idrottsdidaktiska utmaningar, s. 266 f. 
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2.  Tidigare  forskning  
Relevant forskning kring studiens problemområde har sökts genom tre databaser, dessa är 

Libris, Summon och Eric. I dessa databaser har relevant litteratur till kring området eftersökts 

genom att använda följande sökord: idrott och hälsa, kunskap, Physical education, PE, 

learning, learn*, knowledge och pupil. Sökorden har sedan kombineras på diverse sätt för att 

få fram intressant forskning. En avgränsnings har även gjort för att endast inkludera 

vetenskapligt material. I Libris har endast avhandlingar varit aktuella medan i Summon och 

Eric har en avgränsning gjorts till material som är peer-reviewed, det vill säga vetenskapligt 

granskat. Internationell forskning förekommer i stor utsträckning där problematiken och 

debatten kring ämnets kunskapsutveckling främst diskuteras. I den inledande delen av mitt 

forskningsläge kommer även internationell forskning att presenteras för att påvisa att 

problematiken inte bara existerar i Sverige. I min mer precisa del för mitt problemområde 

kommer dock endast svensk forskning att presenteras då denna studie utgår från de svenska 

styrdokumenten och därför anser jag det viktigt att forskningen gör detsamma. 

Utöver de tre databaserna har även Mikael Quennerstedts blogg, 

idrottsdidaktiskforskning.wordpress.com, används där han lagt ut intressant forsknings som 

berör studiens område. Utifrån de artiklar som ansetts relevanta för studien har även den så 

kallade snöbollseffekten används, vilket innebär att intressant litteratur från artiklarna har 

används. Snöbollseffekten är en effektiv metod då forskare i artiklar ofta hänvisar eller tar 

stöd utifrån annan vetenskaplig forskning inom ett liknande område.  

2.1  Problematisering  av  ämnets  syfte  

I och med de nya läroplansreformerna i Sverige, först 1994 och nu senast 2011 har skolan gått 

från en centraliserad till en decentraliserad styrning, vilket innebär en mer målstyrd kursplan. 

Kursplanen ger därmed mål som undervisningen ska leda till men lämnar innehållet öppet för 

läraren. Samtidigt som mer fokus enligt kursplanen ska läggas på mål och lärande för att 

legitimera ämnet har undervisningstimmarna i idrott och hälsa sjunkit. Claes Annerstedt 

menar i sin artikel Physical education in Scandinavia with a focus on Sweden: a comparative 

perspective att målen i ämnet idrott och hälsa är allt för vagt formulerade och fokus på 

lärandet är allt för ofokuserat i kursplanen. Annerstedt menar att det går att urskilja tre 

dominerande inslag i den svenska ämnesplanen för idrott och hälsa, fysisk aktivitet, socialt 
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lärande samt hälsa.7 Vidare förklarar Annerstedt att den svenska, likt resten av Skandinavien, 

undervisningen i idrott och hälsa ofta bedrivs utifrån en vilja att erbjuda en bredd av 

aktiviteter, vad Annerstedt kallar ett smörgåsbord av fysisk aktivitet. Annerstedt menar att det 

i Skandinavien finns en dominerande tanke där det är viktigare att aktivera eleverna i 

undervisningen än att lägga fokus på lärande, något som han menar beror på att tävlingsidrott 

fortfarande ligger till grund för mycket av undervisningsinnehållet i ämnet idrott och hälsa.8   

Likt Annerstedt menar Susanne Lundvall och Jane Meckbach att tävlingsidrottstraditionen är 

dominerande i den svenska idrott och hälsa undervisningen.  Dessutom menar Lundvall och 

Meckbach att det finns ett glapp mellan styrdokumenten och den undervisningen som faktiskt 

sker i praktiken då undervisningen i allt större utsträcknings påverkas av idrottskulturen än 

styrdokumenten. Något som många lärare i ämnet är medvetna om enligt författarna men 

menar att de på grund av tidsbrist måste välja och då jobbar mer med idrottsaktiviteter 

eftersom det efterfrågas av eleverna.9 

Ämnet idrott och hälsa problematiseras och debatteras inte bara i Sverige och Skandinavien 

utan på många platser runt om i världen. Exempelvis menar Richard Tinning att det behöver 

utvecklas en gemensam ståndpunkt bland idrottslärare om hur lärande ska definieras i ämnet. 

Han menar att bara för att man lägger fokus i att aktivera eleverna i ämnet behöver inte 

lärande exkluderas.10 Penny och Chandler menar likt Annerstedt att ämnet inte enbart handlar 

om att utföra aktiviteter likt sportrörelsen utan påpekar att ämnet måste utvecklas genom mer 

lärande, förståelse och kunskaper om fysisk aktivitet och hur den påverkar kroppen. Vidare 

menar Penny och Chandler, likt Tinning, att ämnets huvudsakliga målsättning fortfarande är 

för vagt definierat.11 Även David Kirk kritiserar den vad han kallar multiaktivitets-läroplanen 

där han menar att elever enbart lär sig små sekvenser av en aktivitet istället för att utveckla 

förmågor och förståelse kring något.12   

Forskning som problematiserar ämnet idrott och hälsa sker både i Sverige och internationellt, 

främst genom att problematisera tävlingsidrottens inverkan på undervisningen samt genom att 

                                                
7 Annerstedt, Claes (2008) Physical education in Scandinavia with a focus on Sweden: a comparative 
perspective, s. 307 ff. 
8 Annerstedt (2008) s. 315 f. 
9 Lundvall, Susanne & Meckbach, Jane (2008) Mind the gap: physical education and health and the frame factor 
theory as a tool for analyzing educational settings, s. 359 ff. 
10 Tinning, Richard (2015) Commentary on research into learning in physical education: towards a mature field 
of knowledge, s. 679 f. 
11 Penny, Dawn & Chandler, Tim (2010) Physical Education: What Future(s)?, s. 74. 
12 Kirk, David (2006) Sport Education, Critial Pedagogy, and Learning Theory: Toward an Intrinsic Justifi 
cation for Physical Education and Youth Sport, s. 258 f. 
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ifrågasätt de vagt formulerade målen med ämnet. Kommande forskning som kommer 

presenterats är mer specificerat utifrån denna studies syfte, därmed kommer internationell 

forskning att exkluderas då denna studie undersöker ämnets problematik utifrån de svenska 

styrdokumenten. 

2.2  Vad  är  syftet  med  idrott  och  hälsa  enligt   lärare?  

I den nationella utvärderingen av idrott och hälsa från 2003 visar resultatet att elever anser att 

det viktigaste i ämnet är att ha roligt. Därefter följer att få känna sig duktigt samt att inspireras 

till att vara fysisk aktiv på fritiden. Pojkar påpekar möjligheten att få tävla inom 

idrottsundervisningen medan flickor poängterar samarbete, självförtroende samt att prova på 

olika aktiviteter inom ämnet.13 Enligt de lärare i idrott och hälsa som deltog i undersökningen 

ansåg majoriteten att ämnet huvudsakliga uppgift är att eleverna ska ha roligt genom fysisk 

aktivitet, lära sig att samarbeta, lära sig om hälsa, få en positiv syn om kroppen, förbättrad 

fysik samt möjligheten att prova på flera olika aktiviteter. Ämnet ska däremot inte utgå från 

tävling och konkurrens enligt lärarna.14 

Jan-Eric Ekberg menar i sin avhandling Mellan fysisk bildning och aktivering att vad som 

undervisas och vilka kunskaper som faktiskt förmedlas till eleverna i ämnet idrott och hälsa är 

en komplex process som påverkas av individernas intresse och förförståelse för området. 

Elever och lärare kommer till undervisningen med både liknande och skilda förförståelse om 

hur undervisningen ska bedrivas samt vad för kunskapsutveckling den ska bidra med. Ekberg 

menar att undervisningen sker utifrån lärarens förståelse för ämnet och styrdokumenten vilket 

gör att undervisningen blir en avspegling av lärarens tolkning. Det blir det mest naturliga 

tillvägagångsättet i skolan men kräver då att eleven sätts in i lärarens synsätt för att ett 

gynnsamt lärande ska ske. I avhandlingen undersöker Ekberg vilka kunskaper som är 

framträdande i styrdokumenten och därmed ska förmedlas i undervisningen.15  

Ekberg undersöker i sin avhandling kursplanen för idrott och hälsa utifrån tre arenor, 

formuleringsarenan, transformeringsarenan samt realiseringsarenan. Formuleringsarenan 

innebär hur styrdokumenten är konstruerad samt vad som går att tyda ur ämnets kursplan. På 

denna arena identifierade Ekberg ett stort fokus på hälsa där förståelse för samband var 

väsentligt och skulle ske genom bland annat olika aktiviteter. Den andra arenan, 

transformeringsarenan, är hur lärare tolkar och förstår styrdokumenten. Här menar Ekberg att 

                                                
13 Skolverket (2003) Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 – idrott och hälsa, s. 100 ff. 
14 Skolverket (2003) s. 107. 
15 Ekberg, Jan-Eric (2009) Mellan fysisk bildning och aktivering, s. 19 f. 
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många lärare anser att rörelseglädje samt att eleverna ska uppleva att ämnet är roligt som det 

mest väsentliga med förhoppning om att de ska fortsätta vara fysisk aktiva även på fritiden. 

Fokus hos lärarna ligger inte i så stor utsträckning på förståelse med undantag för 

ledaregenskaper då många lärare poängterar vikten av att elever kan hålla i egna lektioner. 

Den sista arenan, realiseringsarenan, innebär hur undervisningen ser ut i praktiken. I praktiken 

visar undersökningen att föreningsidrottens tankemönster ofta får stor plats där tävling och 

prestation sätts i fokus. Förståelser, bortsett från regler och taktiker, är inte vanligt 

förekommande i undervisningen. Hälsobegrepp förekommer till viss del för att motivera olika 

aktiviteter samt fysisk aktivitet i stort.16 

I artikeln Symbolic capital in physical education and health: to be, to do or to know? That is 

the gendered question av Karin Redelius, Birgitta Fagrell och Håkan Larsson undersöker 

författarna vad lärare i ämnet idrott och hälsa anser är undervisningens syfte samt vad 

eleverna ska lära sig och bli betygsatta utifrån.17 Samtliga lärare som intervjuades i studien 

påpekar, likt Ekbergs studie, att ämnet huvudsakliga syfte är att ha roligt, att det ska bidra till 

att eleven vill vara aktiv även på fritiden samt att alla kan delta. Vidare påpekar många att det 

är viktigt att eleverna får prova på många aktiviteter. Redelius, Fagrell och Larsson noterar att 

lärare verkar uppleva det viktigare att eleven gör något än vad det är eleven faktiskt gör. 

Anmärkningsvärt är att ingen lärare fokuserar på att berätta om kunskaper eller 

rörelsekvalitéer som undervisningen ska bidra till utan det närmaste denna typ av resonemang 

är en lärare som menar på att undervisningen ska leda till att eleven lär sig ”att gilla sin 

kropp”.18 

Att redovisa konkreta kunskaper som eleverna ska utveckla via undervisningen har lärarna 

betydligt svårare med enligt Redelius, Fagrell och Larsson. De allra flesta fastnar fortfarande i 

vikten av att eleverna får prova på flera olika sporter. Genom att prova flera olika sporter lär 

sig även eleven fair play och den sociala biten som idrotten ger, enligt lärarna. Utöver det är 

även hälso-delen något elever lär sig, främst att kroppen mår bra av att vara aktiv samt att det 

är viktigt att äta rätt.19 Författarna menar på att undervisningen till stor del bygger på 

idrottsförmågor där lärare betonar vikten av att ge eleverna möjligheten till ett livslångt 

lärande genom att erbjuda många alternativ. Vidare menar de att lärare ofta betonar att det är 

                                                
16 Ekberg (2009) s. 210 f. 
17 Redelius, Karin, Fagrell, Birgitta & Larsson, Håkan (2009) Symbolic capital in physical education and health: 
to be, to do or to know? That is the gendered question, s. 248. 
18 Redelius et al (2009) s. 251 f. 
19 Redelius et al (2009) s. 252 f. 
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viktigt att separera föreningsidrotten med den undervisning som ska ske i skolan, däremot 

verkar många elever ha svårt för att uppfatta denna skillnad.20 

Forskning visar att idrott och hälsa är ett ämne vars ämnesplan anses svår att definiera, både 

vad det gäller innehåll samt vad för kunskaper som eleverna ska utveckla. Svårigheter med att 

definiera och tolka ämnesplanen kan vara en bidragande orsak till den legitimitetsproblematik 

som ämnet genomlider.  

2.3  Kommunikation  kring   lärandemål   i   ämnet   idrott  och  hälsa  

I artikeln Communicating aims and learning goals in physical education: part of a subject for 

learning? menar Karin Redelius, Mikael Quennerstedt och Marie Öhman att det finns en brist 

på tydligt syfte med undervisningen i idrott och hälsa, speciellt ur ett utbildningsperspektiv. I 

studien undersöker författarna när och i vilken omfattning lärare i ämnet idrott och hälsa 

förklarar och diskuterar med eleverna om lärandemålen i undervisningen. I undersökningen 

intervjuades läraren innan lektionen där målen med kommande lektion diskuterades. Därefter 

observerades lektionen för att studera hur dessa lärandemål kommunicerades i praktiken.21 

Resultatet i studien visade att det finns tre vanligt förekommande scenarion inom ämnet vilket 

skapade tre kategorier. Den första kategorin benämns aims are not defined – and not 

expressed to the student och innebär att läraren själv hade stora problem med att tydligt 

beskriva syfte och lärandemål inför kommande undervisning. Vanligtvis förklarade läraren att 

syftet i ämnet var att elever skulle få prova på fler olika aktiviteter och ha roligt. 

Lärandemålen definierades ofta som att eleven skulle vara aktiv och bli svettiga. Författarna 

menar att man kan urskilja ett tydligt mönster av rörelse- och sportkultur i lärarnas 

undervisning där aktivitetsnivå och olika sporttekniker stod i fokus. Eftersom lärarna själva 

upplevde stora problem med att tydligt definiera syfte och lärandemål med undervisningen så 

uteblev även kommunikationen om det i praktiken, det vill säga eleverna fick inte ta del av 

vad för mål det fanns med lektionen.22  

Lärare i den andra kategorin, aims are well-defined – but not expressed to the students, 

beskrev tydligt i intervjun innan vad kommande lektion hade för syfte och lärandemål. De 

beskrev samband mellan vad eleven skulle utveckla samt hur vald aktivitet skulle bidra till 

det. Däremot under lektionen förekom knappt någon kommunikation alls kring vad 

                                                
20 Redelius et al (2009) s. 258. 
21 Redelius, Karin, Quennerstedt, Mikael & Öhmna, Marie (2015) Communicating aims and learning goals in 
physical education: part of a subject for learning?, s. 642 ff. 
22 Redelius et al (2015) s. 646 f. 
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undervisningen syftade till samt vad eleverna skulle utveckla för kunskaper. Det vill säga att 

undervisningens tydliga syfte och lärandemål som läraren förklarade innan lektionen aldrig 

nådde fram till eleverna. Några lärare motiverade vissa övningar eller aktiviteter utifrån 

hälsoskäl men den tydliga motivering som kommunicerades innan lektionen nådde aldrig 

eleverna. Den tredje och sista kategorin benämns aims are well-defined – and expressed to the 

students. Lärarna i denna kategori var väl medvetna om ämnet syfte samt kunde tydligt 

definiera vad eleverna skulle utveckla för kunskaper och förmågor via undervisningen. 

Exempelvis beskriver en lärare att lektionen skulle fokusera på uthållighetsträning men de 

kunskaper som skulle utvecklas var om puls, bland annat vilo- och maxpuls men även hur 

man räknar ut sin egen samt hur den påverkas av träning. I praktiken kommunicerar även 

läraren tydligt lektionens syfte samt vad det är eleverna ska utveckla och hur de valda 

aktiviteterna bidrar till det.23 

Physical education cultures in Sweden: fittness, sports, dancing… learning? är en studie som 

genomförts av Håkan Larsson och Inger Karlefors. Författarna menar i studien att 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa fortfarande bygger på traditionellt innehåll och 

genomförande, trots den nya läroplanens styrning mot ett kunskapsämne. De menar på att 

undervisningen i ämnet kan delas in i fyra rörelsekulturer;  

• Sport – tävling är i fokus. 
• Sportteknik – grundteknik inom olika idrotter. 
• Träning – Fysisk träning för välmående.   
• Dans – Estetisk träning genom rytm och musik. 

I dessa fyra traditionella rörelsekulturer undersökte Larsson och Karelfors hur lärandemål och 

syfte kommunicerades samt hur de kommunicerade målen stämde överens med vad som 

faktiskt skedde praktiskt.24 Författarna menar att det finns en problematik i och med lärares 

brist på kommunikation kring ämnet syfte. Dels beskrivs problemet utifrån tidsbrist då lärare 

anser det viktigare att aktivera eleverna och därmed måste prioritera bort det kommunikativa. 

Vidare menar författarna att det skulle vara gynnsamt, både för lärare och elever, om det 

utvecklades ett tydligare ”språk” kring lärande och kunskaper inom ämnet idrott och hälsa 

inom vilket aktiviteters syfte lättare skulle kunna förklaras och förstås av båda parterna. 

Exempel på förändring i språket menar Larsson och Karlefors kan vara att lärare i ämnet 

                                                
23 Redelius et al (2015) s. 647 ff.  
24 Larsson, Håkan & Karlefos, Inger (2015) Physical education cultures in Sweden: fittness, sports, dancing… 
learning?, s. 574 ff. 



11 
 

börjar använda sig mer av ord som ”lär sig” eller ”utvecklar” istället för ”träning” som 

symboliseras mer med tävlingsidrott.25  

I artikeln Exploring ”what” to learn in physical education av Gunn Nyberg och Håkan 

Larsson problematiseras hur ämnets syfte definieras samt den bristande kommunikationen 

kring vilka förmågor undervisningen ska utveckla. Denna problematisering görs utifrån, vad 

författarna kallar, en bristfällig ”vad-aspekt”, vilket innebär att vad ämnet ska utveckla är allt 

för vagt beskrivet i bland annat styrdokumenten. Nyberg och Larsson menar, likt bland annat 

Ekberg och Redelius et al, att fokus i undervisningen oftast blir att ha roligt samt ge eleverna 

möjlighet att prova på många aktiviteter. Författarna poängterar dock att bara för att ”vad-

aspekten” uteblir i många av lärarnas undervisning så sker fortfarande lärande och utveckling 

av kunskaper och förmågor i stor utsträckning på lektionerna, bara att eleverna inte vet om det 

eller kan sätta ord på det. Därför påpekar Nyberg och Larsson precis som Karelfors och 

Larsson att lärare måste utveckla sin kommunikativa förmåga kring hur syfte och lärandemål 

ska definieras och konkretiseras för att eleverna ska förstå vad det är de lär sig i ämnet.26  

2.4  Centrala  teorier  och  angreppsätt   i   t idigare  forskning  
Forskning om studiens problemområde kan bedrivas utifrån flertalet olika teorier beroende på 

hur man väljer att formulera sina frågeställningar och utifrån vilken metod man väljer att 

använda sig av. I den tidigare forskning som presenterats i denna undersökning förekommer 

två dominerande tillvägagångsätt, antingen textanalys av styrdokument eller en kombination 

av intervjuer och observationer. Det går även i den tidigare forskningen att identifiera två 

dominerande teorier, sociokulturellt perspektiv och läroplansteori. Ett sociokulturellt 

perspektiv används av bland annat Tinning27, Redelius, Quennerstedt och Öhman28 samt 

Larsson och Karlefors29. Läroplansteorin används i större utsträckning av de som studerat 

läroplaner närmare, så som Annerstedt30, Penny och Chandler31 och Ekberg32.  

 

                                                
25 Larsson & Karlefors (2015) s. 586 f. 
26 Nyberg, Gunn & Larsson, Håkan (2012) Exploring “what” to learn in physical education, s. 124 ff. 
27 Tinning (2015) 
28 Redelius et al (2015) 
29 Larsson & Karlefors (2015) 
30 Annerstedt (2008) 
31 Penny & Chandler (2010) 
32 Ekberg (2009) 
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2.5  Sammanfattning  t idigare  forskning  

Legitimitetsproblematik i idrott och hälsa är ett område som det har forskats mycket om. Ett 

av de stora problemen som nämns är den svårdefinierade kursplanen. Annerstedt33, Penny och 

Chandler34, Tinning35 och Nyberg och Larsson36 menar samtliga att ämnets syfte är allt för 

vagt definierat. Vidare menar de att vilka kunskaper ämnet ska bidra med måste formuleras 

tydligare. Nyberg och Larsson menar exempelvis att ”vad-aspekten” inte är tillräckligt 

beskriven i styrdokumenten, vilket gör att både lärare och i sin tur elever har svårt att sätta ord 

på vad för lärande som sker i ämnet. Även Redelius, Quennerstedt och Öhman37 menar att 

syftet i idrott och hälsa är för vagt definierat vilket kräver mer kommunikation kring vad 

ämnet ska bidra med, vilket även Ekberg38 och Larsson och Karlefors39 poängterar. Ekberg 

menar att eftersom undervisningen sker utifrån lärarens tolkning av styrdokumenten blir det 

viktigt att eleverna sätts in i det synsättet. Larsson och Karlefors menar att den 

kommunikativa förmågan kring lärande hos lärare i ämnet måste utvecklas och en tydligare 

definition av syftet måste skapas, vilket även Nyberg och Larsson understryker.  

Vidare påpekar många studier, bland annat Annerstedt40, Redelius, Fagrell och Larsson41 samt 

den nationella utvärderingen från 2003, att många lärare motiverar sin undervisning med att 

den ska vara rolig samt att eleverna ska få prova på många olika aktiviteter. De menar även att 

tävlingsidrotten har en stark påverkan på hur undervisningen bedrivs och menar att ämnet får 

för lite tid och därmed måste fokus ligga på att aktivera elever. Redelius, Fagrell och Larsson 

menar till och med att lärare anser det viktigare att elever gör något än vad de faktiskt gör. 

 Utifrån den tidigare forskningen kan man se att det redan finns gott om forskning kring idrott 

och hälsa och dess legitimitetsproblematik. Det finns en mängd forskning som bedrivs genom 

att undersöka antingen styrdokumenten eller hur aktiva lärare arbetar med ämnets 

legitimitetsproblematik. Däremot är det en brist på forskning som ser på problemet ur ett 

elevperspektiv. 

 

                                                
33 Annerstedt (2008) 
34 Penny & Chandler (2010) 
35 Tinning (2015) 
36 Nyberg & Larsson (2012) 
37 Redelius et al (2015) 
38 Ekberg (2009) 
39 Larsson & Karlefors (2015) 
40 Annerstedt (2008) 
41 Redelius et al (2009) 
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3.  Syfte  och  frågestäl lning  
Lärande och kunskaper i ämnet idrott och hälsa ligger till grund för en bred forskning. 

Majoriteten av den forskning som finns idag sker ur antingen ett läroplansperspektiv eller ett 

lärarperspektiv. Det innebär att antingen undersöks legitimitetensproblematiken utifrån hur 

kunskaper förmedlas i styrdokumenten eller så studeras hur aktivt lärare i ämnet arbetar med 

kunskaper och lärande i sin undervisning. Däremot finns det en brist av studier som 

undersöker elevernas perspektiv på ämnets legitimitetsproblematik, det vill säga hur elever ser 

på lärande och kunskaper i ämnet idrott och hälsa. Denna studie syftar därför till att undersöka 

på vilket sätt elever menar att det kommuniceras kring kunskaper och lärande i ämnet, det vill 

säga ifall de upplever att de får reda på vad för kunskaper undervisningen ska utveckla. 

Studien undersöker även hur elever beskriver att kommunikationen i ämnet idrott och hälsa 

skulle kunna utvecklas för att tydligare bidra med kunskaper och lärande och därmed stärka 

ämnets legitimitet. Studiens syfte kan sammanfattas i följande frågeställningar:   

• På vilket sätt kommuniceras lärandemål och kunskaper i ämnet idrott och hälsa enligt 

eleverna? 

• Hur beskriver elever att kommunikationen kring lärandemål och kunskaper i ämnet 

idrott och hälsa kan utvecklas för att öka ämnet legitimitet?   

 

4.  Metodologi   

Kommunikation sker på ett eller annat sätt genom samspel och interaktion mellan människor 

enligt Roger Säljö.42 Säljö har tolkat Vygotskys sociokulturella perspektiv på lärande där just 

interaktion mellan individer är i fokus. Genom social interaktion och samspel med andra 

utvecklar individer sitt sätt att tänka, resonera och bete sig. Inom det sociokulturella 

perspektivet ses språket som människans största redskap vad det gäller lärande. Språket ger 

individen möjligheten att formulera sina erfarenheter och därefter kommunicera sina 

kunskaper till andra. Vidare menar Vygotsky att språket fungerar både i samspel med andra 

genom interaktion och kommunikation, men även i individens eget medvetande. Han menar 

att när individen tänker fungerar språket som en slags inre kommunikation som bidrar till 

lärande och att kunskaper kan formuleras i individens medvetande. Det sociokulturella 

perspektivet menar att lärande sker genom interaktion, kommunikation och samspel med 

                                                
42 Säljö, Roger (2011) ”Lärande och lärandemiljöer”, i Hansén, Sven-Erik & Forsman, Liselott (red.) 
Allmändidaktik – vetenskap för lärare, s. 176 ff. 
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kunniga personer inom ett område som därigenom utvecklar individen. I skolan betyder det 

att via ett sociokulturellt perspektiv sker lärande genom sociala aktiviteter mellan individer, 

både lärare-elever och elev-elev, där kunskap byts och utvecklas genom sociala interaktioner 

och kommunikation.43   

För denna studie blir det sociokulturella perspektivet väsentligt för att ringa in ett 

problemområde, vilket i denna studie är att undersöka hur elever beskriver att det 

kommuniceras kring kunskaper och lärandemål i ämnet idrott och hälsa. Vidare kommer 

studien även att undersöka hur elever beskriver att ämnet kan utvecklas, även det genom ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande där kommunikationen står i fokus. Det sociokulturella 

perspektivet blir således det övergripande perspektivet på denna studie för att beskriva ett 

problemområde, men kommer inte att ligga till grund för undersökningens analys vilket 

istället kommer inspireras av en fenomenologisk metodansats. 

En fenomenologiska metodansats innebär att man undersöker en individs upplevelser kring ett 

fenomen. Genom att undersöka individers upplevelser kring ett fenomen skapas en så kallad 

fenomenologisk verklighet, det vill säga en förståelse för hur verkligheten upplevs. 

Fenomenet i studien är hur kunskaper och lärandemål kommuniceras i ämnet idrott och hälsa 

enligt eleverna. Syftet med att inspireras av en fenomenologisk metodansats i studien är för att 

lyfta fram vad elever upplever som de vanligaste tillvägagångsätten kring fenomenet, det vill 

säga hur de ser på idrott och hälsas legitimitetsproblematik. Fenomenologi är även en induktiv 

metodansats vilket innebär att man utgår från vad det empiriska materialet istället för en på 

förhand given teori, vilket kommer användas i studien.44  

Den inspiration från fenomenologin som kommer användas i denna kvalitativt inriktad 

undersökning kan förenklat sammanfattas i två begrepp, förståelseinriktning samt induktivt 

förhållningsätt.  

     Förståelseinriktning innebär att man studerar en individs upplevelse kring ett fenomen och 

inte själva fenomenet i sig. För denna studie innebär det att fakta kring fenomenet inte 

kommer ligga i fokus utan upplevelsen hos individen är det som undersöks. Upplevelse i den 

här studien tolkas dock inte som inom den fenomenologiska metodansatsen, utan kommer 

istället att tolkas som upplevelser i en mer vardaglig mening. Det vill säga att upplevelsen 

kommer att syfta till hur eleverna uppfattar och menar att det kommuniceras i ämnet idrott 

                                                
43 Säljö (2011) s. 176 ff. 
44 Szklarski, Andrzej (2009) ”Fenomenologi som teori, metodologi och forskningsmetod” i Fejes, Andreas & 
Thornberg, Robert (red.) Handbok i kvalitativ analys, s.106 f. 
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och hälsa med fokus på lärandemål och kunskaper. Med andra ord, hur och när de beskriver 

att kommunikation om lärandemål och kunskaper förekommer. 

     Med ett induktivt förhållningssätt menas att studien inte utgår från någon teori. 

Forskningen är teorigenererade och inte teoritestandet vilket innebär att det empiriska 

materialet blir studiens utgångspunkt. Ett induktivt förhållningssätt kommer användas 

eftersom studiens resultat kommer analyseras utan någon på förhand given teori och istället 

kommer fokus ligga på vad materialet visar. Fördelen är att man på ett effektivt sätt kan 

undersöka vad eleverna har för upplevelser och hur de beskriver fenomenet.45 

I denna studie identifieras en problematik utifrån det sociokulturella perspektivet, det vill säga 

hur elever upplever att det kommuniceras kring kunskaper och lärandemål i ämnet idrott och 

hälsa. Problematiken i studien utgår därmed från hur de sociala interaktionerna mellan 

individer, främst lärare och elev, upplevs och beskrivs av eleverna. Resultatet analyseras med 

inspiration från en fenomenologisk analysmodell, vilket innebär att elevernas upplevelser är 

det som fokuserar i studiens resultat. Studiens resultat blir därmed hur elever upplever och 

beskriver den problematik som identifieras genom ett sociokulturellt lärandeperspektiv, det 

vill säga kommunikationen kring kunskaper och lärande i idrott och hälsa. Analysen sker 

däremot med inspiration från fenomenologin där fokus ligger på hur eleverna upplever 

kommunikationen i ämnet.   

 

5.  Metod  

5.1  Material   och  urval   

Det empiriska materialet som används i denna studie är transkribering från de genomförda 

intervjuerna med gymnasieelever. Gruppintervjuer, så kallade fokusgrupper, har genomfört på 

en gymnasieskola i mellersta Sverige där totalt 13 elever deltagit. Samtliga elever går i 

årskurs två och befinner sig i slutet av kursen idrott och hälsa 1. Att eleverna ska vara i slutet 

av kursen idrott och hälsa 1 har varit ett krav för deltagande då studiens syfte utgår från den 

kursplanen och därmed vill jag att de under en längre tid ska ha läst just den kursen. Eleverna 

har intervjuats i fyra stycken grupper där fokusgrupp 1, 2 och 3 bestod av tre elever medan 

den fjärde fokusgruppen hade fyra deltagare. Elever från två stycken olika gymnasieklasser 

                                                
45 Szklarski (2009) s. 109 f.  



16 
 

har deltagit där fokusgrupp 1 och 2 bestod av elever från en klass medan fokusgrupp 3 och 4 

bestod av elever från en annan.  

Urvalet av elever inom klassen har därmed inte anpassats eller avgränsats på något sätt utan 

de elever som varit villiga att delta har deltagit, i den mån tiden räckte till. Det fanns fler 

elever som kunde tänka sig att delta men där tiden satte stopp för vad jag och läraren hade 

kommit överens om. Däremot har klasserna valts med viss avgränsning då ett krav var att 

klassen under en längre tid skulle ha läst kursen idrott och hälsa 1 och vid intervjutillfället 

befinna sig i slutet av kursen. Avgränsningen har använts eftersom studien undersöker elevers 

upplevelser och beskrivning om kommunikation kring kunskaper utifrån kursplan till idrott 

och hälsa 1. Därmed anser jag det väsentligt att eleverna under en längre tid arbetat utifrån 

just det styrdokumentet.  

5.2  Datainsamlings-‐  och  analysmetod    

För att samla in det empiriska material till denna studie har så kallade fokusgrupper använts, 

vilket innebär att intervjuerna har skett i grupp. I en gruppintervju är det, tillskillnad från i 

vanliga intervjuer, diskussion mellan respondenterna som skapar det primära datamaterialet. 

Det vill säga interaktionen mellan gruppdeltagarna kring ett på förhand bestämt fenomen. 

Fördelen med en gruppintervju är deltagarnas möjlighet att diskutera med varandra kan ge 

djupare och rikligare svar än i en individuell intervju, då respondenterna stimuleras av 

varandra och kan diskutera tankar som vid en individuell intervju aldrig kommit på tal.46 

Eftersom studien bygger på intervjuer med elever om ett ämne som jag på förhand inte tror de 

reflekterat nämnvärt över så ser jag det som gynnsamt att intervjun sker i grupp då de har 

möjlighet att tillsammans diskutera kring ämnet.  

Eftersom studien undersöker hur elever upplever och beskriver att de får ta del av ämnet syfte 

samt hur det kommuniceras kring lärandemål och kunskaper så anser jag att fokusgrupper är 

en bra datainsamlingsmetod. Främst eftersom eleverna får möjlighet att diskutera med 

varandra samt att jag som intervjuare får möjlighet att sätta mig in i ett vardagligt fenomen 

och möjligheten att förstå elevernas upplevelser.47 Utifrån studiens syfte kommer 

gruppintervjun att vara semistrukturerad vilket innebär att jag som intervjuare kommer att ha 

på förhand bestämda teman som ska diskuteras, se bilaga 2, men att jag sedan är öppen för 

fördjupade diskussioner kring intressanta resonemang. Eftersom studien syftar till att 

undersöka hur elever upplever och beskriver ett fenomen krävs det att gruppintervjun är 
                                                
46 Hassmén Nathalie & Hassmén Peter (2008) Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder, s. 263. 
47 Hassmén & Hassmén (2008) s. 263. 
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öppen där respondenterna får möjlighet att utan min styrning, bortsett från ämne, fördjupa 

sina upplevelser kring fenomenet. Under intervjutillfället har en intervjuguide, bilaga 2, 

används där områden som är av intresse för mina frågeställningar har diskuterats.48  

Analysen av det empiriska materialet sker med inspiration från en fenomenologisk 

analysmodell. Jag kommer att studera resultatet och ta fram det som oftast nämns och som 

beskriver elevernas upplevelser om kommunikation kring kunskaper och lärande i ämnet 

idrott och hälsa. En fenomenologisk analys innebär ett induktivt förhållningssätt vilket 

innebär att jag inte bearbetat materialet utifrån någon teori utan istället undersökt vad 

materialet säger om mitt fenomen och hur eleverna upplever det.49 Elevernas olika 

upplevelser kring fenomenet som går att identifiera i mitt empiriska material kategoriseras 

sedan in i kategorier som representerar det som beskrivs mest av eleverna i materialet och 

därmed kan ses som mest sant. Kategorisering innebär att jag som forskare skapar kategorier 

utifrån vad jag hittar i materialet. Kategorierna kommer skapas utifrån hur elever upplever 

kunskaper och lärande i ämnet idrott och hälsa och kommer att beskriva det som elever anser 

som det vanligast förekommande samt det som flest elever beskriver.50 De olika kategorierna 

representerar hur eleverna upplever och beskriver det undersökta fenomenet, det vill säga 

kommunikationen om kunskaper. Kategorierna kommer att analyseras av mig med hjälpa av 

citat från det empiriska materialet. Citat från materialet kommer att presenteras i så kallade 

blockcitat för att göra resultatet så tydligt som möjligt. Kortare citat som endast styrker eller 

motsäger en analys kommer dock att presenteras i löpande text. I samband med de olika 

citaten kommer tolkningar och analyser av mig att presenteras. 

5.3  Etik  
Inom forskning är det väldigt viktigt att deltagarna inte kommer till skada, varken fysiskt eller 

psykiskt. Därför är det viktigt att följa de etiska regler som finns, vilket kommer att göras i 

denna studie. De fyra etiska regler som kommer att tas i beaktning i denna studie är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att respondenten ska bli väl informerad om vad undersökningen 

syftar till samt hur den kommer gå till. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt 

att bestämma över sin medverkan vilket gör att de själva kan avbryta en undersökning när de 

                                                
48 Szklarski (2009) s. 111. 
49 Szklarski (2009) s. 106.  
50 Fejes Andreas & Thornberg, Robert (2009) ”Kvalitativ forskning och kvalitativ analys” i Fejes, Andreas & 
Thornberg, Robert (red.) Handbok i kvalitativ analys, s. 33. 
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vill. Personer under 15 år kräver även målsmans godkännande för att delta, vilket inte är något 

problem i denna studie då den genomförs med gymnasieelever. Deltagarna har även blivit 

informerade om att det är frivilligt samt att de får avbryta när som helst. 

Konfidentialitetskravet syftar till att respondenternas identitet inte får röjas. På det här kravet 

läggs extra viktigt eftersom studien genomförs i skolan med elever som deltagare vilket gör 

att deras anonymitet är viktig och man inte ska kunna urskilja vem som sagt vad i en intervju.  

Det fjärde, nyttjandekravet¸ innebär att resultatet och data endast får användas i 

forskningssyfte och inte ges vidare till exempelvis media.51 

I denna studie har samtliga krav tagits i beaktning. Som intervjuare har jag träffat 

respondenterna innan intervjutillfället för att förklara syftet med studien samt för att kunnat 

besvara eventuella frågor som respondenterna haft om bland annat upplägg. Även i 

inledningen av intervjutillfället förklarades studiens syfte tydligt.  För att säkerställa att 

respondenterna är medvetna om studiens syfte och upplägg har även en blankett, se bilaga 1, 

lämnats till deltagarna där samtliga krav beskrivs. Deltagarna har fått läsa dessa samt skrivit 

under att de är medvetna om studiens syfte samt sina rättigheter. Deltagarna är även anonyma 

i studien vilket innebär att inga namn kommer att användas, inte heller vart studien är 

genomförd skrivs i studien. Det material som denna studie genererar kommer endast att 

användas till denna studie och för dess syfte.  

6.  Resultat  
Resultatet kommer att presenteras utifrån studiens två frågeställningar. Det innebär att 

resultatet för en frågeställning i taget kommer att presenteras, det vill säga först på vilket sätt 

eleverna upplever att det kommuniceras om kunskaper i ämnet idrott och hälsa och därefter 

hur eleverna beskriver att kommunikationen kring kunskaper i ämnet kan utvecklas. För varje 

frågeställning kommer kategorier skaps som beskriver de upplevelser och beskrivningar kring 

kommunikationen i ämnet som förekommer mest hos eleverna.  

6.1  På  vi lket  sätt  kommuniceras   lärandemål  och  kunskaper   i   ämnet  

idrott  och  hälsa  enligt  eleverna?  

Utifrån det empiriska materialet har jag som forskare skapat tre kategorier om hur eleverna 

upplever att det kommuniceras kring kunskaper och lärandemål i ämnet idrott och hälsa. De 

tre kategorier som skapats är: 

                                                
51 Hassmén & Hassmén (2008) s. 390. 
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• Djupare genomgång i början av varje årskurs 
• Muntligt på lektionen 
• Muntligt vid betygsnack.  

Samtliga grupper som intervjuades upplevde att det förekom ett liknande upplägg av hur det 

kommuniceras kring lärandemål och kunskaper i ämnet samt vid vilka tidpunkter de olika 

tillvägagångsätten tillämpas. Samtliga kategorier går därmed att finna hos alla grupper, i olika 

stor utsträckning.  

6.1.1 En  djupare  genomgång  i   början  av  varje  årskurs  
 

… det här med kursplanen det går vi igenom typ en gång varje.. när vi börjar läsåret, så 

typ på hösten när vi börjar. Sen är det ju inte jätteofta eller jag tror aldrig vi har gått 

igenom det annars. Vi hade ju en samling, då satt vi nere i idrottshallen och så hade 

dom såhär projektor och sen gick dom igenom.52 

Eleverna menar, som i citatet ovan, att en genomgång av kursplanen i idrott och hälsa sker en 

gång per år, i början av varje läsår. Vid det tillfället samlas eleverna i idrottshallen och läraren 

håller i en djupare genomgång av kursplanen. Kursplanen visas på en projektor och muntligt 

förklarar läraren utifrån den vad som är ämnet syfte. Däremot påpekar eleverna att utöver det 

här tillfället så behandlas kursplanen sällan eller aldrig.  

…första gången prata dom med oss och så fick vi ett papper att titta på […] dom hade 

typ en power point och sen prata dom utifrån den.53  

Kursplanen finns ju där i den mappen. Så man kan ju gå in och kolla när man vill, så det 

är ju inte så att om man inte lyssnar eller inte sparar pappret så får man ingen 

information alls.54  

Vidare nämner eleverna att de även själva får en kopia av kursplanen för att kunna följa med 

under genomgången. Denna kopia gör det möjligt för eleverna att själva kunna läsa i detalj 

vad som står i kursplanen samt vid eventuella funderaringar ställa frågor. Läraren lägger även 

ut kursplanen i skolans interna databas, vilket gör att eleverna när som helst har tillgång till 

den ifall de skulle vilja läsa igenom den igen och av någon anledning inte har kvar sin kopia.   

Eleverna får både en relativt detaljerade genomgång av kursplanen och dess innehåll samt att 

de får en egen kopia vilket gör att de själva kan läsa och ställa eventuella frågor utifrån den. 

                                                
52 Fokusgrupp 3 (2015)  
53 Fokusgrupp 1 (2015) 
54 Fokusgrupp 2 (2015) 
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Eleverna verkar därmed få relativt goda kunskaper om kursplanen, eller i alla fall möjligheten 

till goda kunskaper. Däremot verkar det trots detta som att eleverna upplever kursplanen 

mindre viktigt i ämnet idrott och hälsa jämfört med andra mer teoretiskt inriktade ämnen.  

Det är inget man tänker på. Man kollar inte idrottskursen på it´s learning (deras 

databas). Det är lite annat än med dom teoretiska kurserna, men jag vet inte varför 

egentligen. Man är lite mer obrydd i idrott eller förstår du vad jag menar? Alltså inte 

obrydd om betyget, men alltså såhär man har ju bättre koll på vad som krävs i dom 

teoretiska ämnena än i idrott.55  

Utifrån elevernas upplevelser kring ämnet idrott och hälsa går att urskilja att det finns en 

legitimitetsproblematik inom ämnet gentemot andra teoretiska ämnen. Eleverna menar att i 

ämnet är inte kursplanen lika väsentlig som i andra teoretiska ämnen. Ett tankemönster som 

även går att urskilja i två andra grupper. ”Det känns inte som en riktig lektion”56 och ”Det är 

skönt att komma ifrån klassrummet och röra sig”.57 Denna inställning till ämnet från eleverna 

tyder på att ämnet inte ses som lika kunskapsgivande som teoretiska ämnen vilket förstärker 

teorin om en dualistisk syn på de olika skolämnena. Det ställer även större krav på läraren att 

på ett gynnsamt sätt motivera och definiera ämnets samt undervisningens syfte och 

lärandemål för att eleverna ska förstå vilka kunskaper undervisningen bidrar med. 

6.1.2 Muntligt  på   lektionen  
Enligt elever så presenteras kunskaper och lärandemål även muntligt i undervisningen. Här 

menar eleverna att läraren muntligt redogör för innehållet i en lektion eller under ett 

arbetsområde. Den muntliga presentationen består enligt eleverna till mestadels av 

beskrivning av undervisningens innehåll och endast ibland av vad för lärandemål och 

kunskaper som ska utvecklas. 

Jag tycker inte vi blir så informerade om det. Det är väl typ ”idag ska vi göra det här…” 

men inte varför. Det är väl kanske om vi tränar muskler i gymmet eller sånt där. Då 

berättar läraren ”det är för att ni ska lära er hur man tränar dom”. Men inte om vi kör 

typ volleyboll eller fotboll eller något sånt där.58 

Som citatet ovan visar menar elever att på lektionen är det muntlig kommunikation som 

förekommer. Däremot påpekar eleverna att kommunikation om undervisningens syfte ofta 

uteblir då läraren endast väljer att presentera lektionsinnehållet. Det vill säga att eleverna 

                                                
55 Fokusgrupp 1 (2015) 
56 Fokusgrupp 2 (2015) 
57 Fokusgrupp 3 (2015) 
58 Fokusgrupp 4 (2015) 
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upplever att läraren mestadels endast presenterar lektionens aktivitet, men sällan dess syfte. 

Bristen på kommunikation kring syfte och lärandemål gör att elever har svårt att uppleva 

undervisningen meningsfull och därmed svårt att lägga de kunskaper de lär sig på minnet. 

Ibland när vi lyfter grejer är det ju för att vi ska arbeta ergonomiskt bla bla bla, och då 

har man ju ett syfte och då kommer man ju ihåg det. Men om man bara ska studsa 

bollar hit och dit och bara jaha, vad är det här till för? Fast lärarens säger ju det ofta 

egentligen, typ idag ska vi öva på taktkänsla. […] Det kanske sägs ibland men ibland är 

det väldigt otydligt.59  

Några andra elever menar dock att syftet relativt ofta nämns under lektionen men att det ofta 

är otydligt och därmed svårt att förstå för eleverna. Enligt eleverna måste syftet med 

undervisningen vara tydligt för att lektionen ska kännas meningsfull och för att de ska komma 

ihåg den kunskap de lär sig. De menar att om syftet tydligt förklaras är det lättare att förstå 

vilka kunskaper undervisningen utvecklar och därmed är det också lättare att förstå hur dessa 

kunskaper kan används i det vardagliga livet.  

… alltså inte ofta, men på några grejer kan dom säga så. Alltså nu ska vi dansa den här 

dansen för då lär vi oss det här och det är viktigt för det här, typ så. […] Innan varje 

idrottslektion säger dom ju alltid det här ingår i kursplanen och därför måste vi göra det. 

Är det då fotboll så står man ju där och petar lite på bollen.60 

Gemensamt för dessa grupper i de nämnda citaten är att de menar att det inte alltid går att 

urskilja varför man gör en aktivitet i idrott och hälsa och att eleverna påpekar att det är viktigt 

att ha ett tydligt syfte för att undervisningen ska upplevas meningsfull. Samtliga grupper 

påpekar att syftet oftast förklaras i undervisning som dans, ergonomi och träningslära. 

Däremot förklaras sällan syftet med undervisningen när det kommer till bollaktiviteter. Av 

elevernas upplevelser går det att urskilja att lärare oftast har svårt eller på ett otydligt sätt 

förklarar syftet med undervisning där aktiviteten innehåller boll. Däremot där kroppslig 

förmåga, så som kondition, styrka eller koordination är aktivitetens syfte kan läraren förklara 

och definiera på ett tydligare sätt enligt eleverna. Å andra sidan kan det även ha med 

elevernas intresse att göra då de redan innan lektionen kan ha en negativ inställning till 

bollaktiviteter och därmed upplever eleverna syftet otydligt på grund av att de tycker 

aktiviteten i sig är tråkig.   
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Ytterligare en aspekt som kan påverka hur eleverna upplever att syftet med undervisningen 

kommuniceras är i vilken utsträckning eleven har en förutfattad mening om en aktivitets syfte. 

Det vill säga i vilken utsträckning en elev själv kan förstå en aktivitets syfte, utan att lärarens 

definition. Exempelvis kan många elever förklara, utan lärarens definition, syftet med en 

danslektion och förstå att det är taktkänsla och rörelse till musik som är i fokus. Att elever 

göra den kopplingen mellan aktivitet och syfte inom just bollaktiviteter tyder resultatet på att 

färre elever kan göra. Därför ställer det större krav på läraren att definiera syftet och vilka 

kunskaper som ska utvecklas inom bollmoment och därmed göra undervisningen meningsfull 

för eleven.     

6.1.3 Muntligt  vid  betygsnack  
Sista tillvägagångsättet för hur kunskapsmål kommuniceras i ämnet idrott och hälsa enligt 

eleverna är muntligt vid betygsnack.  

… men sen typ vid betygsättning och sånt där har läraren sagt muntligt: ”här ligger du 

bla bla bla...” Det är bara dom två tillfällen som jag kan komma på att vi har gått 

igenom kursplanen.”61 

Citatet visar att även vid betygsnack så diskuteras kunskaper och lärande utifrån kursplanen, 

även ifall det endast är ett av två tillfällen då den nämns enligt eleven. Det andra är som 

tidigare nämnts i början av året. Vid betygsnack använder sig läraren av kursplanen för att 

både visa och förklara för eleven vart hen ligger utifrån kunskapskriterierna. Däremot menar 

elever på att det kommuniceras för lite om vad de olika betygskriterierna innebär och vad som 

krävs för att uppnå dem.  

Man vet typ vad man ska göra för att få ett A eller så, eller vara med för att få ett E. 

Men man vet inte hur man ska utföra eller något sånt. Det har vi inte gått igenom 

någonting.62  

Eleverna påpekar att de ofta får reda på vad för kunskaper som krävs för att nå betyget E i 

ämnet samt vad som krävs för att nå ett A, beskrivning av betygskriterierna där emellan 

upplever dock eleverna som bristfällig. Utöver att få en tydligare definition av hur de olika 

betygsstegen ser ut menar eleverna att de saknar förklaring på hur de olika betygskriterierna 

nås, det vill säga att de upplever det svårt att förstå vad för kunskaper och förmågor som krävs 

för ett specifikt betyg i ämnet. ”Det är ju ganska svåra ord i den här kursplanen så det är ju 
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inte så att man förstår den riktigt”.63 Eleven påpekar att kursplanen och kunskapskriterierna är 

svåra att förstå och därför krävs det att läraren gör de olika betygskriterierna tydliga. ”alla kan 

ju ta det på olika sätt. […] Så det kan ju bli att man missuppfattar vad som står eftersom man 

inte förstår”.64 Det blir således viktigt att läraren är tydligt med sin definition av kursplanen 

och hur hen tolkar de olika betygskriterierna för att eleven ska förstå lärarens perspektiv och 

därmed slippa missuppfattningar.  

Vidare upplever eleverna att det skulle vara bra att tidigt i kursen få en tydlig definition av 

vad de olika betygsstegen innebär. De påpekar att de vid betygssättning får reda på vad som 

hade krävts för nästa steg men att de då självklart är för sent för att ändra sitt betyg inför 

kommande betygsättning. Därav menar de att om betygskriterierna tidigare hade förklarats 

och förtydligats hade eleverna haft en större chans att nå ett högre betyg då de i tid hade 

kunnat arbeta med de förmågor och kunskaper de behöver utveckla för att nå nästa steg i 

betygsstegen. 

Det är lite segt att få reda på det när man får betyget. Då bara jaha, krävdes det bara 

sådär lite för att det skulle bli ett bättre betyg liksom.65  

För att öka sina chanser till att nå högre betyg menar eleverna att det skulle vara gynnsamt att 

fortlöpande under terminen ha betygsnack där eleven fick reda på vart hen låg samt vilka 

delar som behöver utvecklas för att nå nästa betygsnivå. 

Det skulle vara skönt att mer, just nu ligger du på ett D, det här kan du göra för att höja 

dig. Även om det står i kursplanen så liksom du ska göra det här och det här. Liksom 

man kanske redan har vissa delar men att det är vissa delar, som typ dans kanske man 

inte ligger lika bra på så man kan visa mer där.66 

Likt citatet efterfrågar elever en löpande diskussion kring kursplanen och betygskriterierna, 

helst via individuella samtal där man diskuterade elevens nuvarande betyg samt vad som 

krävs för att ta nästa steg. Givetvis skulle ett liknande upplägg vara intressant och 

förmodligen gynnsamt ur både elev- och lärarperspektiv eftersom eleven då får reda på vad 

för kunskaper och förmågor hen måste arbeta med och utveckla samtidigt som läraren får 

möjlighet att förklara sin syn på hur eleven kan utvecklas. Även om upplägget förmodligen 

hade varit positiv för båda parter finns det en problematik med att få det att fungera rent 
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praktiskt, då främst med tanke på ämnets redan tajta tidsplan. Däremot skulle en mer allmän 

diskussion kring kursplanen kunna ske löpande under terminen där ämnet syfte samt de olika 

betygskriterierna diskuterades i grupp. Ett annat alternativ skulle kunna vara att motivera mer 

lektionsinnehåll utifrån betygskriterierna och därmed visa på vad det är eleverna får chans att 

visa under kommande undervisning.  

6.2  Hur  beskriver  elever  att  kommunikation  kring   lärandemål  och  

kunskaper   i   ämnet   idrott  och  hälsa  kan  utvecklas  för  att  öka  

ämnets   legit imitet?  

Likt föregående frågeställning har det även i denna fråga skapats tre stycken dominerande 

kategorier, vilka är: 

• Tydligare genomgång av kursplanen  
• Tydligare syfte i undervisningen 
• Eget ansvar 

De två förstnämnda bygger på de tidigare nämnda kategorierna där eleverna vill utveckla 

redan befintliga tillvägagångsätt genom att göra både kursplanen och undervisningens syfte 

tydligare. Utöver de två kategorierna så menar eleverna även att de själva har ett eget ansvar 

för sitt lärande, vilket är den tredje kategorin i den här frågan. 

6.2.1 Tydligare  genomgång  av  kursplanen  
Det första eleverna påpekar när de får frågan om hur de anser att kommunikationen kring 

kunskaper och lärandemål i ämnet kan utvecklas är att de vill ha en tydligare genomgång av 

kursplanen. Eleverna menar att kursplanen är svår att förstå, trots att läraren går igenom den i 

början av läsåret. På frågan om eleverna upplever att de har koll på vad som står i kursplanen 

blev svaret i en av fokusgrupperna som följande: 

Nä. Inte mer än att man vet liksom att E ska man typ va med på lektionerna. Ja, precis.   

Sen dom andra är inte direkt detaljerade, eller ja det står ju detaljerat men det är inte 

direkt så man förstår. […] Ja, men det är ju inte så att vi satt ner.. det är ju ganska svåra 

ord i den här kursplanen så det är ju inte så att man förstår den riktigt. Men när dom 

visar den, det är ju inte direkt att man liksom ”jaha”, utan liksom det vore bra om man 

fick en genomgång med enklare ord så man förstår.67  

Eleverna påpekar att kursplanen är svår att förstå främst på grund av det svåra språket, vilket 

gör att eleverna inte förstår vad som krävs för de olika betygen i ämnet. De menar att det vore 
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bra ifall de tillsammans med läraren kunde definiera och förenkla kursplanen för att på så sätt 

öka förståelsen för vad som faktiskt krävs i ämnet. ”… när vi fick reda på betyg. Då tog dom 

fram kursplanen, där är du typ. Och jag bara jaha, vad betyder det?” 68 Eleverna menar att det 

är viktigt att de tillsammans med läraren skapar gemensam förståelse om vad kursplanen 

innehåller, vilka kunskaper som ska utvecklas samt vad de olika betygskriterierna innebär. 

Det för att minimera risken för missförstånd, främst vid betygsättning vilket man kan se i 

citatet som följer. 

Det kan vara svårt om dom säger gå in och läs på it’s learning (deras databas), för alla 

kan ju ta det på olika sätt. Så om en elev tolkar det som att den får ett C om den gör det 

här medan läraren tycker att det är ett E för att dom inte gått igenom. Så det kan ju bli 

att man missuppfattar vad det står eftersom man inte förstår. Så det vore bra om man 

gör igenom den.69 

 Vidare önskar eleverna att det fanns fler tillfällen där kursplanen diskuterades och där 

eleverna får chansen att ställa frågor på delar de anser svåra att förstå 

Ha en teorilektion där man går igenom den, asså en gång till. Eller om man har en 

lektion innan kursen börjar där man har en ren kursplanslektion, där man läser igenom 

och man får fråga frågor och typ så.70  

Eleverna menar att det är viktigt att de får möjligheten att ställa frågor för att förstå 

kursplanen utifrån ett liknande perspektiv som läraren för att minimera risken för 

missförstånd. De nämner att det vore bra med en kursplanslektion i början av kursen. 

Anmärkningsvärt är att eleverna själva i studiens första fråga menar att det redan existerar en 

djupare genomgång av kursplanen i början av läsåret. Denna önskan går att tolka på två sätt, 

antingen är genomgången av kursplanen i början av årskursen inte tillräckligt förklarande 

vilket gör att eleverna trots det inte förstår dess innehåll och vad för kunskaper som ska 

utvecklas. Om så är fallet skulle det krävas att läraren i än större utsträckning förklarar och 

definierar kursplanens innehåll samt tydligt beskriver vad de olika betygskriterierna innebär 

samt vilka kunskaper och förmågor som krävs för att nå de olika betygsstegen. Å andra sidan 

kan det även innebära att eleverna uttrycker en önskan om tydligare genomgångar av 

kursplanen men när tillfällen ges lägger eleverna inte det fokus och engagemang som faktiskt 

krävs för att förstå ett komplext dokument likt kursplanen.  
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Vi hade ju en samling, då vi satt nere i idrottshallen och så hade dom såhär projektor 

och sen gick dom igenom. Men det var ju inte direkt att någon var intresserad, man satt 

mest där. Dom läste rakt av sen visa dom typ hur planeringen såg ut.71 

Citatet styrker tesen att när genomgången av kursplanen görs så tappar många elever intresset 

och mest sitter av tiden, vilket blir motsägelsefullt när de sedan efterfrågar mer genomgångar 

där de får möjligheten att ställa frågor. Däremot menar de att lärarens genomgång mest består 

av att läsa igenom kursplanen rakt upp och ner och inte förklara och definiera det som är svårt 

i kursplanen, vilket önskas av eleverna. För att nå den typen av genomgångar som eleverna 

efterfrågar indikerar resultatet att det krävs mer genomtänkta genomgångar från läraren samt 

mer fokus och engagemang hos eleverna. 

För att sammanfatta denna kategori önskar eleverna en tydligare genomgång av kursplanen då 

de anser att kursplanen och främst betygskriterierna är svåra att förstå och därmed 

tillsammans med läraren vill diskutera och definiera svåra begrepp och ord. Eleverna vill 

diskutera kursplanen och betygskriterierna för att minimera risken för missförstånd för vilken 

typ av kunskap och vilka förmågor som genererar ett visst betyg. Däremot så kan man även se 

att denna möjlighet till diskussion ges till eleverna men att de då på grund av bristande 

engagemang låter tillfället passera. Det innebär att eleverna själva måste engagera sig mer för 

att ifrågasätta innehållet i kursplanen som de anser svårdefinierat medan lärare kan utveckla 

sitt sätt att presentera kursplanen genom att redan på förhand förenkla språket och göra den 

mer lättbegriplig, utifrån lärarens tolkning. 

6.2.2 Tydligare  syfte  med  undervisningen  
Den andra kategorin som skapats är att eleverna vill ha ett tydligare syfte med undervisningen. 

Eleven menar att syftet med undervisningen sällan presenteras vilket gör att det är svårt att 

veta vad för kunskaper och förmågor som undervisningen ska utveckla.  

Ja men alltså ibland säger dom ju så men det är inte på alla grejer, alltså inte ofta men 

på några grejer kan dom säga så. Alltså nu kan vi dansa den här grejen för då lär vi oss 

det här och det är viktigt, typ så. Men dom brukar inte gå in på det så mycket.72  

Likt citatet så upplever eleverna att de ibland får redan på undervisningens syfte men inte 

tillräckligt ofta. De upplever att det är viktigt att få reda på varför en aktivitet genomförs i 

ämnet för att de ska kunna sätta in kunskapen i ett framtida sammanhang och därmed känna 

att aktiviteten är meningsfull.   
                                                
71 Fokusgrupp 3 (2015) 
72 Fokusgrupp 2 (2015) 
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Varför vi vill veta är för att vi ska kunna använda det sen. Ja men om jag lär mig 

någonting och sen bara jaha, då glömmer man ju bort det och vet inte vad det är bra för. 

Därför vill vi veta varför man gör det så man kan komma ihåg. Ibland när vi lyfter 

grejer är det ju för att vi ska arbeta ergonomiskt bla bla bla, och då har man ju ett syfte 

och då kommer man ju ihåg det. Men om man bara ska studsa bollar hit och dit och 

bara jaha, vad är det här till för? 73 

Enligt eleverna är det lättare att förstå och bibehålla kunskaper som utvecklas i ämnet idrott 

och hälsa ifall de kan sätta in det i ett sammanhang, det vill säga ifall det förstår varför de lär 

sig något samt hur de kan använda det i vardagen. Elever menar att syftet med undervisningen 

måste förklaras tydligare för att det ska upplevas meningsfullt samt för att de ska komma ihåg 

vad det är de lärt sig. Att syftet ska förklaras för att eleverna ska komma ihåg är bara en sida 

av myntet. Eleverna behöver ha syftet tydligt förklarat för sig för att överhuvudtaget reflektera 

över vad det är de lär sig och på det sättet få hjälp med att sätta ord på sina kunskaper som 

utvecklas i undervisningen. På de lektioner som innehållets syfte uteblir upplever eleverna det 

meningslöst eftersom de själva inte alltid har förmåga att förstå och sätta ord på vad det är 

ämnet utvecklar för lärande. På frågan om de upplever att ämnet hade blivit mer av ett 

kunskapsämne ifall läraren hjälpte dem att sätta ord på det lärande som sker i undervisningen 

svarade eleverna:  

Ja, då skulle man fatta mer. […] Då lär man ju sig något av det. T.ex. om man spelar 

fotboll, då tycker inte jag att jag lär mig något. Men om dom berättar att du lär dig det 

här och du får kondition på köpet typ, då blir det ju ändå okej.74  

Likt eleven i citatet menar eleverna att de behöver hjälp med att börja reflektera över lärandet 

i undervisningen och får de den hjälpen så förstår de och accepterar ett innehåll i allt större 

utsträckning. Likt eleven i citatet som förklarar att hen inte gillar fotboll, men förklaras tydligt 

varför undervisningens innehåll är fotboll menar hen ändå att det är acceptabelt, eftersom hen 

förstår vilka kunskaper och förmågor som ska utvecklas i just denna lektion med fotboll som 

aktivitet. Därmed visar det att de är väsentligt att hjälpa eleverna att förstå vilka kunskaper 

som lärs genom undervisningen för att de ska uppleva den meningsfull, trots att de inte på 

förhand gillar aktiviteten.  

Allt har ju säkert ett syfte, bara att vi inte vet det. Ja, allt har ju säkert de, det är klart. 

Ibland känns det inte så.75  

                                                
73 Fokusgrupp 1 (2015) 
74 Fokusgrupp 2 (2015) 
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Eleverna menar att allt innehåll i undervisningen förmodligen har ett tydligt syfte, bara att de 

upplever att de inte alltid för reda på det. Vidare menar även elever att den problematik som 

finns vid kommunikationen kring undervisningens syfte kan bero på den bristande kunskapen 

om kursplanen, det vill säga att elever upplever kursplanen som svårdefinierad och därmed 

inte alltid förstår undervisningens syfte, trots att läraren kommunicerar det på lektionen.  

Läraren vet ju vad som står i kursplanen och så, så hen har ju koll men det är det att vi 

inte vet. Vi har ju inte koll. Så hen kan ju säga någonting men då uppfattar inte vi det. 

[…] Det är ju inte så att vi, åh det där står säkert i kursplanen.76 

Eftersom elever anser att kursplanen är svår att förstå påpekar de även att det är svårt att förstå 

när undervisningen motiveras utifrån den eller inte. De menar att eftersom läraren kan 

kursplanen så är förmodligen undervisningen kopplad till den, men på grund av en 

kombination av bristande kommunikation från läraren och bristfällig kunskap hos eleverna 

uteblir till stor del förståelsen av undervisningens syfte. ”Jag tror dom förväntar sig att vi kan 

mer än vad vi kan liksom.”77 Eleven påpekar att läraren ibland utgår från att eleverna har mer 

kunskaper om kursplanen och ämnet syfte än vad de faktiskt har, vilket kan vara en 

bidragande orsak till att det uppstår en problematik i förståelsen för undervisningens syfte. 

… när man klagar och frågar varför gör vi det här, då säger läraren: jo men det är för 

att.., då förklara dom.78  

Eleverna påpekar även att ifall de ifrågasätter lektionens innehåll så får de ett tydligt syfte 

med undervisningen förklarat för sig, något som stärker antagandet om att läraren ibland utgår 

från att eleverna kan mer om kursplanen än vad de faktiskt gör. Gynnsamt för samtliga parter 

vore därmed om läraren alltid utgick ifrån att hen var tvungen att på ett tydligt och 

lättbegripligt sätt förklara syftet med undervisningen samt vilka kunskaper och förmågor som 

ska utvecklas. Vidare är det även viktigt att elever faktiskt ifrågasätter när de inte förstår för 

att läraren ska utveckla sitt resonemang och därmed skapa förståelse hos eleverna. Väljer 

eleverna istället att inte ifrågasätt så får läraren inte heller reda på att eleverna inte förstår. 

För att sammanfatta denna kategori kan man säga att eleverna vill ha ett tydligare syfte med 

sin undervisning för att de ska kunna relatera det de lär sig till verkligheten, det vill säga 

förstå varför de lär sig något och hur de ska kunna använda sig av det i det vardagliga livet. 

                                                                                                                                                   
75 Fokusgrupp 1 (2015) 
76 Fokusgrupp 3 (2015) 
77 Fokusgrupp 3 (2015) 
78 Fokusgrupp 1 (2015) 
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Man kan även identifiera att det stundtals uppkommer en kommunikationsbrist mellan lärare 

och elever på grund av att lärare missbedömer i vilken utsträckning eleverna faktiskt kan 

kursplanen och därmed i vilken utsträckning undervisningen behöver motiveras. Det innebär 

att lärare stundtals utgår ifrån att eleverna vet ämnet syfte och därmed inte motiverar 

innehållet i den utsträckning som eleverna önskar.  

6.2.3 Eget  ansvar  
Den tredje och sista kategorin som skapats om hur eleverna menar att ämnet kommunikativa 

del kan utvecklas är genom mer ansvar från elevernas sida. Flera elever påpekar att de själva 

också har ett ansvar att dels läsa kursplanen samt att vara observanta och lyssna när läraren 

förklarar. 

Alltså jag tycker att kursplanen är lite upp till en själv att ta reda på, alltså de ska ju gås 

igenom men det har dom ju gjort. Men det är upp till dig själv att ta reda på vad som 

krävs för det betyg du siktar på. Man kan ju säga jag siktar på det här betyget, vad ska 

jag göra för att nå det. Så det är ju lite upp till båda. Läraren kan ju inte springa efter 

oss.79 

Eleverna påpekar att både de och läraren har ett ansvar när det kommer till att kommunicera 

kursplanen och betygskriterierna. Som tidigare nämnts så upplever elever att det görs en 

bristfällig genomgång av kursplanen och vad som krävs för de olika betygen. Eleverna 

behöver veta hur läraren tolkar och definierar kursplanen, allt för att slippa missförstånd.  

Däremot menar eleverna att de själva också har ett ansvar att ta reda på vad som krävs för att 

nå det betyg de själva strävar efter. Främst menar de på att de själva kan fråga läraren vilka 

mål de uppnår samt vilka de saknar för att nå ett visst betyg, då de inte anser att det är lärarens 

uppgift att springa runt bland eleverna och berätta hur de ligger till utifrån betygskriterierna.  

När eleverna fortsätter att reflektera över sitt eget ansvar vad det gäller hur lärandemål och 

kunskaper kommuniceras påpekar de att det stundtals kommuniceras i bättre utsträckning än 

vad de själva minns, på grund av att de inte alltid visar intresse eller lyssnar. 

Vi hade ju en samling [...] Men det var ju inte direkt att någon var intresserad, man satt 

mest där.80 

                                                
79 Fokusgrupp 1 (2015) 
80 Fokusgrupp 3 (2015) 
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Utöver att eleverna menar att de inte alltid lyssnar så förklarar dem att de blir ombedda att 

själva läsa igenom kursplanen då den finns utskickad till dem, något som dock sällan 

genomförs. 

Dom säger väl åt oss i dom flesta ämnena att gå in och läsa på it’s learning, där ligger ju 

allt. Men det gör man ju inte.81  

Det finns ju att läsa, men det är inget man går in och läser liksom.82 

Resultatet i denna kategori motsäger sig till viss del det resultat eleverna påstår i tidigare 

kategori där eleverna påpekar att de vill ha en tydligare genomgång av kursplanen. Denna 

kategori pekar istället på att när eleverna väl får information om kursplanen så minskar 

intresset och de slutar att lyssna alternativ struntar att läsa det material som ges till dem. En 

anledning till att eleverna inte är intresserade eller inte lyssnar, trots att de menar att de har ett 

intresse av att förstå kursplanen, kan bero på kursplanens komplexa språk. När eleverna 

upplever att de inte förstår eller att språket blir för svårt så väljer de att stänga av istället för 

att börja ifrågasätta och diskutera innebörden av det. Det sistnämnda menar dock många 

elever, utifrån tidigare resultat, skulle vara utvecklande men ändå väljer de det första 

alternativet, att sluta lyssna. En start kan vara att läraren i sin presentation av kursplanen 

tydligt försöker definiera och förenkla dess innehåll för att väcka eleverna intresse. I 

slutändan är det dock eleverna själva som har ansvaret för sitt lärande då de själva väljer om 

de vill försöka eller som många nämner att de gör, stänger av och slutar lyssna. 

6.3  Sammanfattning  av  resultat  
Undersökningen och resultatet har presenterat utifrån studiens två frågeställningar. Inom 

dessa två frågeställningar har sex stycken kategorier skapats, tre stycken inom respektive 

fråga. De kategorier som skapat är till den försa frågan är: 

• En djupare genomgång i början av varje årskurs 
• Muntligt på lektionen 
• Muntligt vid betygsnack 

Till den andra frågan har följande kategorier skapats: 

• Tydligare genomgång av kursplanen 
• Tydligare syfte i undervisningen  
• Eget ansvar 

                                                
81 Fokusgrupp 4 (2015) 
82 Fokusgrupp 2 (2015) 
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För att sammanfatta studiens första frågeställning menar elever att det vid tre tillfällen i ämnet 

idrott och hälsa kommuniceras om kunskaper och lärandemål, vilka är i början av årskursen, 

under lektionen samt vid betygsnack. I början av varje årskurs förklarar eleverna att de har en 

djupare genomgång av kursplanen där läraren visar och förklara hur denna ser ut och vad som 

är ämnets syfte. Eleverna får även en egen kopia för att själva kunna läsa kursplanen och 

betygskriterierna. Vidare menar eleverna att undervisningens syfte kommuniceras muntligt på 

lektionen, dock inte i den utsträckning eleverna önskar. Ofta menar de att läraren endast 

berättar undervisningens innehåll men att syftet och vilket lärande som ska ske uteblir. Även 

vid betygsnack upplever elever att kunskaper och lärande kommuniceras då läraren motiverar 

elevens betyg genom att visa vad eleven uppnått i betygskriterierna. Däremot menar eleverna 

att de har svårt att förstå vad som krävs för de olika betygen då betygskriterierna går att 

definiera på flera sätt, vilket kan leda till missförstånd.  

Den andra frågeställningen berör hur elever upplever att kommunikation kring kunskaper och 

lärandemål kan utvecklas. Här menar eleverna att det skulle vara bra att tillsammans med 

läraren tydligt diskutera och definiera kursplanens innehåll samt betygskriterierna. Det för att 

minimera risken för missförstånd över vad för kunskaper ämnet ska utveckla samt vad som 

krävs för att nå de olika betygen. Utöver det menar även elever att undervisningens syfte 

måste förklaras på ett tydligare sätt, eftersom eleverna upplever ämnet mer meningsfullt ifall 

de vet vad det är de ska lära sig och vilka kunskaper de ska utveckla. Eleverna påpekar att de 

aktiviteter de i dagsläget anser tråkiga och onödiga skulle kunna bli acceptabla och mer 

meningsfulla ifall de fick reda på innehållets syfte. Eleverna menar att läraren ofta har och vet 

syftet med lektionen, men att det inte alltid kommuniceras till eleverna på ett tydligt sätt. 

Eleverna påpekar även att de själva har ett ansvar för sitt eget lärande. De menar att de inte 

alltid är engagerade eller lyssnar på läraren och därmed missar information som de senare 

påpekar att de inte fått och därmed efterfrågar. Ett exempel är att eleverna efterfrågar ett 

tillfälle att få diskutera kursplanen, något som de får i början av årskursen men där de 

beskriver att de inte engagerar sig.  

Sammanfattningsvis visar studien att elever upplever att det kommuniceras om lärande och 

kunskaper vid tre olika tillfällen, vid en djupare genomgång i början av läsåret, muntligt av 

läraren på lektionen samt vid betygsnack där läraren ska förklara vart en elev ligger. Eleverna 

menar att kommunikationen kan utvecklas främst genom att tydligare förklara och definiera 

både kursplanen, betygskriterierna och undervisningens syfte. Utöver det menar eleverna att 
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de själva också har ett ansvar och att de ibland inte är tillräckligt engagerade och därmed inte 

uppfattar när läraren pratar om kunskaper och lärande i ämnet idrott och hälsa. 

 

7.  Diskussion  
Studiens diskussion kommer att genomföras i fyra delar, en resultatdiskussion, en 

metoddiskussion, slutsatser samt förslag på vidare forskning. Den första, resultatdiskussionen, 

kommer diskutera studiens resultat utifrån studiens två frågeställningar:  

• På vilket sätt kommuniceras lärandemål och kunskaper i ämnet idrott och hälsa enligt 

eleverna? 

• Hur beskriver elever att kommunikationen kring lärandemål och kunskaper i ämnet 

idrott och hälsa kan utvecklas för att öka ämnet legitimitet?  

Den andra delen, metoddiskussionen, kommer att beröra studiens upplägg samt genomförande 

där styrkor och svagheter med studiens diskuteras. Vidare presenteras studiens slutsatser där 

det tydligt framgår studiens resultat och svar på studiens frågeställningar. Avslutningsvis 

kommer jag att diskutera förslag på vidare forskning inom problemområdet.  

7.1  Resultatdiskussion  
Studiens resultat visar att enligt elever så sker en genomgång av kursplanen i ämnet idrott och 

hälsa i början av varje läsår. Eleverna påpekar dock att både kursplanen och ämnet 

betygskriterier är svårdefinierade och därmed upplever de det svårt att veta vad som krävs av 

dem i ämnet. Annerstedt83, Penny och Chandler84 samt Nyberg och Larsson85 nämner 

samtliga att ämnets syfte är allt för vagt beskrivet i styrdokumenten. De menar att vad för 

lärande och vilka kunskaper som ämnet ska utveckla inte är tillräckligt definierat och därför 

blir otydligt, något som även denna studies resultat visar eftersom eleverna beskriver att det är 

svårt att förstå vad som är ämnets syfte, främst på grund av den svårdefinierade kursplanen. 

Resultatet visar att eleverna vill att läraren ska hjälpa dem att förstå kursplanen, främst på 

grund av dess komplexa språk. Studiens resultat tyder även på att eleverna skulle uppskatta 

ifall det fanns ett tydligare språk, eller en lättare definition av kursplanen för att det skulle bli 

tydligare vad för kunskaper ämnet ska utveckla. Larsson och Karlefors menar att det finns en 

problematik bland lärare att kommunicera ämnets syfte. De menar att det behöver utvecklas 

                                                
83 Annerstedt (2008) s. 307 ff. 
84 Penny & Chandler (2010) s. 74. 
85 Nyberg & Larsson (2012) s. 124 ff. 
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ett tydligare språk kring kunskaper och lärande i ämnet, vilket Larsson och Karlefors menar 

skullevara gynnsamt för både lärarna och eleverna då förståelse för syftet skulle utvecklas.86 

Ett liknande resonemang förs av Tinning87, Nyberg och Larsson88 samt Redelius, Fagrell och 

Larsson89 som samtliga menar att det krävs en liknande ståndpunkt hos lärare om vad för 

kunskaper som ska utvecklas i ämnet. Läraren får därmed en viktig roll att tydligt definiera 

kursplanen samt betygskriterierna för eleverna så att de förstår. Eleverna i denna studie menar 

även att det är viktigt att läraren förklarar hur hen menar för att det inte ska ske några 

missförstånd. Ekberg betonar även han i sin studie att det är viktigt att läraren förklarar sin 

tolkning av styrdokumenten. Ekberg menar att det är en individs intresse och förförståelse 

som ligger till grund för hur individen tolkar styrdokumenten. Eftersom alla har en egen 

tolkning av styrdokumenten blir det viktigt att läraren förklarar sin definition eftersom det är 

den som ligger till grund för undervisningen. Därav måste läraren förklara sin tolkning för 

eleverna så att de kan utveckla en liknande förståelse och därmed förstå ämnet syfte, enligt 

Ekberg.90  

Vidare visar resultatet i denna studie att elever inte upplever ämnet idrott och hälsa som lika 

viktigt, sett utifrån kunskapsutveckling. Det innebär att eleverna inte upplever att kunskaper 

är lika viktigt i idrottsundervisningen som i de teoretiska ämnena. En anledning till den 

upplevelsen kan vara som tidigare diskuterats den vagt definierade kursplanen samt lärares 

problematik med att definiera sin tolkning av den. Lundvall och Meckbach menar att det går 

att identifiera ett glapp mellan styrdokumenten och undervisningen, det vill säga vad 

kursplanen säger och vad som faktiskt sker i praktiken.91 Både lärares definitionsproblematik 

och elevers inställning till kunskapsutveckling i ämnet kan vara en bidragande orsak till det. 

Ytterligare en orsak till att elever inte upplever ämnet idrott och hälsa som lika viktigt som 

andra sett till lärande kan vara ämnets fokus på att aktivera eleverna. Annerstedt menar att en 

dominerande tanke i ämnet är att eleverna ska aktiveras i undervisningen snarare än att fokus 

läggs på lärande.92 Även Kirk påpekar att ämnet har en allt för multiaktiv inställning där han 

påpekar att undervisningen inte bidrar med lärande och utvecklingen av förmågor. Han menar 

att eleverna endast får lära sig små sekvenser eftersom många lärare anser det viktigare att 

                                                
86 Larsson & Karelfors (2015) s. 586 f. 
87 Tinning (2015) s. 679 f. 
88 Nyberg & Larsson (2012) s. 124 ff. 
89 Redelius et al (2009) s. 251 f. 
90 Ekberg (2009) s. 19 f. 
91 Lundvall & Meckbach (2008) s. 359 ff. 
92 Annerstedt (2008) s. 315 f. 
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eleverna aktiveras.93 Att lärare i ämnet idrott och hälsa fokuserar på att aktivera eleverna kan 

vara en bidragande orsak till att elever inte upplever att lärande, kunskaper och utveckling av 

förmågor är lika viktigt som i andra skolämnen. Eftersom eleverna endast får lära sig små 

men många delar upplever de inte ett lika stort lärande i ämnet som i andra mer teoretiskt 

lagda ämnen där lärandet har ett tydligare sammanhang.  

Studiens resultat visar även att elever upplever att undervisningens syfte ofta uteblir 

alternativt presenteras otydligt. För att eleverna ska uppleva undervisningen meningsfull 

påpekar eleverna att det är viktigt att de får reda på vad för kunskaper och förmågor som ska 

utvecklas i undervisningen, något som idag är bristfälligt enligt dem. Ett bristfälligt syfte i 

undervisningen är även något Redelius, Quennerstedt och Öhman identifierat i sin studie där 

de menar att många lärare i ämnet har svårt att förklara ämnet syfte, främst för eleverna men 

några även för sig själva.94 När till och med lärare i ämnet upplever det problematiskt att 

definiera och förklara ämnets syfte kan en förståelse för att elever upplever syftet 

svårdefinierat förstås. Återigen menar jag, likt bland annat Larsson och Karlefors95 samt 

Tinning96, att det behöver utvecklas ett pedagogiskt språk och gemensamt ståndpunkt bland 

lärare i ämnet idrott och hälsa för att på ett mer lättförståeligt sätt, både för lärare och elever, 

definiera syftet i undervisningen. Enligt mig och utifrån studiens resultat så skulle ett 

tydligare och mer definierat språk i ämnet göra det lättare för eleverna att förstå vilka 

kunskaper och vilket lärande som ska sker i undervisningen och därmed hjälpa eleverna att 

uppleva den meningsfull. Ett resonemang som även Nyberg och Larsson påpekar då de menar 

att eleverna behöver hjälp med att sätta ord på de kunskaper de lär sig då eleverna utvecklar 

flera förmågor och kunskaper i ämnet utan att veta om det. Författarna menar att det skulle 

ändras ifall läraren tydligare hjälpte eleverna att kommunicera om vilka kunskaper 

undervisningen utvecklar.97 

Till skillnad från den tidigare forskningen som presenterats visar resultatet i denna studie att 

eleverna själva upplever att de har ett eget ansvar för sitt lärande i ämnet idrott och hälsa. 

Eleverna menar att läraren inte ensam bär ansvaret ifall brister i kommunikationen kring 

lärandemål och kunskaper i ämnet. De menar att de själva har ett ansvar att vara delaktiga och 

ifrågasätta och diskutera innehåll de inte förstår syftet med för att på så sätt göra läraren 

                                                
93 Kirk (2006) s. 258 f. 
94 Redelius et al (2015) s. 642 ff. 
95 Larsson & Karlefors (2015) s. 586 f. 
96 Tinning (2015) s. 679 f. 
97 Nyberg & Larsson (2012) s. 124 ff. 
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uppmärksam om att en tydligare förklaring av syftet behövs. Att just elever ifrågasätter när ett 

innehåll behöver förklaras ytterligare menar jag är viktigt för att läraren överhuvudtaget ska 

bli medveten om att eleverna inte förstår. Redelius, Quennerstedt och Öhman98 påvisar i sin 

studie att det finns lärare som själva tydligt vet vad som är undervisningens syfte men att de 

har svårt att förmedla det till sina elever, i dessa situationer menar jag att eleverna måste 

berätta att de inte förstår för att läraren ska inse att hen måste förklara syftet med 

undervisningen tydligare. Om eleverna inte ifrågasätter blir risken att lärare själva klart och 

tydligt vet och kan definiera ämnets och undervisningens syfte och samtidigt tror att eleverna 

gör det samma. Det krävs ett förtroende mellan lärare och elever där eleverna känner sig 

trygga med att ifrågasätta och diskutera innehåll och syfte samtidigt som läraren är öppen för 

att en diskussion kring undervisningen sker. Även här kan man problematisera det bristfälliga 

pedagogiska språket inom idrott och hälsa där det i det här fallet hade varit gynnsamt för både 

eleverna och läraren.  

En annan aspekt av att eleverna har ett eget ansvar är att de själva medger att de inte alltid är 

fokuserade eller intresserade när exempelvis kursplanen ska diskuteras. Vilket blir extra 

intressant med tanke på att de själva efterfrågar mer av dessa möjligheter men samtidigt 

påpekar att när tillfällen till diskussion ges så upplever de det mindre intressant. Återigen 

menar eleverna att kursplanen är svårdefinierad mycket på grund av det komplexa språket. 

Studiens resultat visar dock att när eleverna får chansen att diskutera de olika begreppen i 

kursplanen, vilket de efterfrågar, så sitter de flesta av tiden.  Ekberg99 menar att ämnet är en 

komplex process som påverkas av elevens intresse och förståelse, vilket också även måste tas 

i beaktning. Alla elever är inte intresserade av idrott vilket gör att deras intresse för ämnet 

kanske inte är så högt. Ifall så är fallet blir problematiken utifrån denna studies resultat att 

eleverna menar att deras intresse skulle öka ifall deras förståelse för kursplanen och ämnets 

syfte ökade. En sådan efterfråga från elever som själva inte verkar visa fullt engagemang för 

ämnet ställer stora krav på läraren att på ett enkelt och motiverande sätt sälja in ämnet och 

dess syfte. Jag menar, likt Annerstedt100 samt Penny och Chandler101, att kursplanen är för 

vagt definierat och att det skulle vara gynnsamt att göra den mer precis och lättförståeligt så 

att eleverna själva kan läsa och förstå den, utan lärarens hjälp. Det skulle hjälpa eleverna att 

förstå ämnets syfte samt att de på ett tydligare sätt skulle kunna se vilka kunskaper de 

                                                
98 Redelius et al (2015) s. 647 ff. 
99 Ekberg (2009) s. 19 f. 
100 Annerstedt (2008) s. 307 ff. 
101 Penny & Chandler (2010) s. 74. 
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utvecklar i undervisningen. Vidare menar jag, som nämnts många gånger innan, att språket 

kring lärande och kunskaper i ämnet behöver utvecklas, både för elevernas och lärarens skull. 

Det menar jag skulle hjälpa till att minska det glapp som Lundvall och Meckbach102 påpekar 

finns mellan vad som står i styrdokumenten och det som sker praktiken i undervisning. 

7.2  Metoddiskussion  

Till denna studie har fokusgrupper använts som metod för att samla in det empiriska 

materialet. Eftersom studiens syfte är att undersöka elevers upplevelser var ett kvalitativt 

angreppssätt mest aktuellt. Enligt mig var fokusgrupper den metod som var mest gynnsam 

dels eftersom det renderar fler deltagare gentemot individuella intervjuer men främst ur ett 

sociokulturellt perspektiv då jag ser att värde i att eleverna fick chansen att diskutera deras 

upplevelser med varandra och på det sättet bidra med djupare svar. Enligt mig så gav 

möjligheten för eleverna att diskutera sina upplevelser med varandra en djupare förståelse då 

de genom att diskutera med varandra kom fram till hur kommunikationen kring lärande och 

kunskaper i ämnet idrott och hälsa brukar se ut. Det sociokulturella tillvägagångsättet hjälpte 

elever vid flera tillfällen då någon i gruppen kunde förklara hur hen upplevde något vilket 

även hjälpte de andra att komma ihåg dessa tillfällen och därmed utveckla diskussionen. Det 

menar jag är en styrka i undersökningen då det finns en risk vid individuella intervjuer att 

intressanta resonemang faller bort på grund av att eleverna vid det tillfället inte minns, 

antingen för att de förträngt händelsen eller för att de i stundens allvar inte kan komma på det. 

Därav anser jag att fokusgrupper är en bra metod när elever ska intervjuas, speciellt om ett 

mindre känsligt ämne likt det här. Nackdelen med fokusgrupper och ett sociokulturellt 

tillvägagångsätt kan vara att eleven inte känner sig bekväm med omgivningen och därmed 

inte delar med sig av den information hen besitter. Vid ett undersökningsområde där den 

information som efterfrågas kan upplevas känslig menar jag att individuella intervjuer kan 

vara att föredra. Med det i åtanke anser jag ändå att de positiva effekterna av fokusgrupper 

vägde tyngre utifrån studiens syfte samt av den anledning att jag inte upplevde ämnet som 

särskilt känsligt och därmed inte tror att någon av deltagarna upplevde obehag av att dela med 

sig inom det här området.  

Eftersom studien har genomförts på ett kvalitativt tillvägagångsätt så speglar mitt resultat 

endast hur kommunikation kring kunskaper och lärande upplevs och beskrivs i dessa två 

klasser som jag undersökt. Det innebär att mitt resultat inte kan generaliseras och säga något 

om en större population, vilket kan ses som en nackdel. Styrkan i studien blir i stället att 
                                                
102 Lundvall & Meckbach (2008) s. 359 ff. 
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resultatet tydligt visar på hur det undersökta problemområdet upplevs och beskrivs i dessa två 

klasser. Dock är undersökningen som sagt för liten för att resultatet ska kunna säga något om 

hur det ser ut på övriga skolor. För att göra det skulle det krävas en större kvalitativ 

undersökning där fler skolor undersöktes alternativt en kvantitativ studie för att få reda på hur 

problemet uppfattas på övriga skolor och hos fler elever. Dock skulle en kvantitativ 

undersökning endast undersöka hur många elever som upplever något specifikt och därmed 

missa hur eleverna upplever och beskriver ämnets legitimitetsproblematik samt hur de menar 

på att det skulle kunna förbättras, vilket är denna studies syfte. Därför menar jag att utifrån 

studiens syfte har undersökningen genomförts med rätt metod.   

Reliabilitet och validitet är inte lika vanligt förekommande inom den kvalitativa forskningen 

som den kvantitativa. I den kvalitativa används istället fyra andra begrepp, credibility, 

dependability, confirmability samt transferability för att säkerställa studiens tillförlitlighet. 

Credibility innebär hur trovärdigt studiens resultat är där studiens tillvägagångsätt sker så att 

ett pålitligt resultat kan presenteras. För att stärka denna studies trovärdighet har jag som 

intervjuare främst använt mig av så kallad member checking. Det innebär att när en 

diskussion förts mellan de olika respondenterna har jag som intervjuare sammanfattat det jag 

uppfattat från diskussionen och frågat dem ifall jag tolkat deras diskussion korrekt. Det har 

gjorts för att öka tillförlitligheten av studiens resultat då jag fått bekräftat att min tolkning är 

korrekt och de gånger som den inte varit de har respondenterna förklarat hur de menar för att 

få ett så korrekt resultat som möjligt. För att ytterligare stärka studiens trovärdighet kan man 

använda sig av så kallad triangulering, vilket innebär att man använder sig av flera olika 

datainsamlingsmetoder för att stärka sitt resultat. För denna studie hade det vart intressant att 

även använda sig av observationer för att se hur det ser ut i praktiken, det har dock inte varit 

aktuellt på grund av studiens storlek och tidsram.103 

För att säkerställa studiens etiska övervägande har de fyra etiska aspekterna tagits i åtanke. 

Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

För att vara säker på att eleverna fått ta del av dessa krav samt förstått dem har de fått 

informationen på papper, se bilaga 1, som de fått läsa igenom och skrivit under. Poängteras 

bör dock att frågeställningarna inte är de samma som i studien då de har jobbat om flera 

gånger under undersöknings gång. Däremot så är syftet samt de frågeställningar som 

presenterasats lika de som slutligen användes i studien. Trots det upplevde jag ett värde av att 

eleverna fick ta del av de etiska aspekterna. 
                                                
103 Hassmén & Hassmén (2008) s. 155 ff. 
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Dependability liknar begreppet reliabilitet och innebär hur stabilt och säkert resultatet är som 

studien fått fram. Det vill säga ifall ett liknande resultat skulle förekomma ifall en liknande 

studie genomfördes. För att studien ska vara möjlig att genomföra igen krävs det att 

tillvägagångsättet är tydligt beskrivet i studien så att en annan forskare ska kunna pröva 

studien och resultatet. Detta har genomförts genom att ha en tydlig metod-del där 

tillvägagångsätt och förhållningssätt har presenterats samt genom att beskriva vilken typ av 

frågor som ställts under intervjutillfällena, se bilaga 2. Confirmability innebär att studiens 

resultat och slutsatser måste vara neutrala. Det innebär att jag som forskare inte får ha 

påverkat resultatet eller vridit på det för att det ska passa min undersökning. För att stärka det 

i studien har allt resultat som presenterats styrkts med citat från intervjuerna. Den sista 

kategorin, transferability, innebär ifall studiens resultat går att generalisera. Med generalisera i 

kvalitativa studier menas inte det samma som i kvantitativa utan istället ifall resultatet är 

rimligt i en annan liknande kontext. I denna studie menar jag att även ifall studien är relativt 

liten och därmed inte kan generaliseras i någon större utsträckning så upplever jag det inte 

orimligt att studiens resultat kan förekomma även i andra skolor och klasser.104  

7.3  Förslag  på  vidare  forskning  
Idrott och hälsas legitimitetsproblematik är ett område som det i all större utsträckning börjat 

forskats om de senaste åren. Mestadels har studier genomförts ur ett lärarperspektiv där 

lärares upplevelser och tankar kring ämnets problematik. Däremot så finns det en brist på 

elevperspektiv, vilket denna studie bidrar med. Dock ger denna studie endast en inblick i hur 

elever upplever och beskriver legitimitetsproblematiken på den undersökta skolan. Vidare 

skulle forskning kunna bidra med kunskaper genom att genomföra större undersökningar om 

hur elever upplever och beskriver kommunikationen kring lärande och kunskaper i ämnet 

idrott och hälsa, vilket skulle kunna genomföras både kvalitativt och kvantitativt. Kvalitativt 

skulle en större undersökning kunna ske där även observationer inkluderades för att följa upp 

elevernas utsagor även i praktiken. Ytterligare ett kvalitativt alternativ hade varit att intervjua 

elever individuellt för att kunna på det sättet kunna gå ännu djupare hos en elev och hens 

upplevelser och beskrivningar om kommunikation i ämnet.  

Vidare har legitimitetsproblematiken i stor utsträckning undersökts via kvalitativa metoder, 

vilket innebär att det finns en brist på kvantitativ data. Därmed saknas det kvantitativa 

undersökningar om hur många elever som upplever ämnets legitimitetsproblematik samt hur 

många som upplever eller beskriver olika tillvägagångsätts gynnsamhet. Det skulle i sin tur 
                                                
104 Hassmén & Hassmén (2008) s. 158 f. 
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bidra med en mer generaliserbar data vilket innebär att man kan identifiera hur utbredd 

legitimitetsproblematiken är samt hur många elever som faktiskt upplever den. 

 

8.  Slutsatser  
 

Studien visar att elever i gymnasieskolan upplever och beskriver att det kommuniceras om 

lärandemål och kunskaper vid tre olika tillfällen i ämnet idrott och hälsa. Eleverna menar att 

det i början av terminen sker en djupare genomgång av kursplanen där läraren presenterar 

ämnets syfte samt läsårets planering. Vidare menar eleverna att det ibland muntligt i början av 

lektionen kommuniceras krig undervisningens syfte, dock inte i tillräckligt stor utsträckning 

då eleverna upplever det väsentligt att få reda på syftet för att undervisningen ska upplevas 

meningsfull. Det sista tillfället där det kommuniceras kring lärandemål och kunskaper enligt 

eleverna är vid betygsnack. Då menar eleverna att läraren visar och motiverar vart de ligger 

utifrån kursplanen och betygskriterierna.  

Eleverna menar även att kommunikationen kring lärandemål och kunskaper i ämnet kan 

utvecklas på tre olika sätt. Dels menar de att genomgången av kursplanen måste utvecklas, 

främst genom att definiera de svåra orden så att alla förstår samt att eleverna och läraren 

tolkar den lika. Vidare menar eleverna även att syftet med lektionen tydligare kan presenteras 

för att de ska förstå vad det är de lär sig och därmed uppleva undervisningen mer meningsfull. 

Eleverna menar att lärare ibland tror att de förstår mer av syftet och kursplanen än vad de 

egentligen gör och därmed uteblir ibland syftet som eleverna upplever är avgörande för 

lektionens meningsfullhet. Avslutningsvis menar även eleverna att de själva har ett eget 

ansvar att bland annat ifrågasätt samt att läsa kursplanen. De menar att de ibland får den 

information de själva efterfrågar men vid dessa tillfällen inte är observanta och därmed inte 

upplever det. Det styrks av att eleverna själva exempelvis efterfrågar tillfällen att diskutera 

kursplanen men samtidigt nämner att ett liknande tillfälle redan ges, men att de då inte visar 

intresse.  

Sammanfattningsvis kan man av denna studie se att både lärare och elever måste ta ansvar för 

att lärandemål och kunskaper i ämnet idrott och hälsa kommuniceras. Lärare genom att hjälpa 

eleverna att förstå kursplanen och dess komplexa innehåll, exempelvis genom att tillsammans 

med eleverna definiera svåra ord. Eleverna genom att ta eget ansvar för sitt lärande i ämnet 

och ifrågasätta när de inte upplever att syftet motiveras. Att utveckla det pedagogiska språket 
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inom idrott och hälsa så att syfte och innehåll tydligare kan motiveras skulle vara gynnsamt 

får både lärare och elever och kunna bidra till att öka ämnets legitimitet.   
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Bilaga 	  1.	  

 
Samtycke till deltagande i studie. 
Studiens syfte är att undersöka hur ni elever upplever syfte i ämnet idrott och hälsa samt om, 

och i så fall hur, ni upplever att det kommuniceras kring kunskapsmålen i ämnet. Det vill säga 

ifall ni upplever att ni får reda vad ämnet ska bidra med för kunskaper. Studiens syfte kan 

sammanfattas med följande frågeställningar: 

• I vilken utsträckning blir elever informerade om vilka kunskaper ämnet idrott och 

hälsa ska utveckla? 

• Hur kommuniceras dessa kunskapsmål enligt eleverna? 

 

Din del i denna studie blir genom deltagande i en gruppintervju där du tillsammans med de 

andra deltagarna diskuterar kring studiens syfte, det vill säga om syftet med ämnet idrott och 

hälsa samt hur det kommuniceras kring detta. Era diskussioner kommer att spelas in och ligga 

till grund för min analys. Materialet kommer endast att användas av mig i min forskning och 

kommer efter avslutat arbeta att raderas. Du som deltagare är givetvis helt anonym och varken 

du eller din skola kommer att nämnas vid namn i studien. Du som deltagare deltar helt på dina 

egna villkor och har när som helst rätt att avbryta din medverkan.  

Tack på förhand! 

 

Datum; 27 / 11 - 2015 

 

Underskrift deltagare   Underskrift intervjuare 

______________________  _______________________ 

Namnförtydligande   Namnförtydligande  

______________________  _______________________ 
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Bilaga  2.   
 

Intervjuguide  –  Fokusgrupp  
 

• Inledande frågor – Allmänt för att lära känna (innan inspelning) 
o Hur är läget? 
o vad de läser för program  

 

• Jag förklarar studiens syfte och upplägg 
o Har dom några frågor innan vi börjar? 

 

• Vad tycker ni om ämnet idrott och hälsa? 

 

• Ämnesplanen i idrott och hälsa, i vilken utsträckning upplever ni att ni har koll 
på vad som står i den om vad ämnet ska bidra med? 

o Vad skulle ni säga är ämnet syfte? 
o Vilka kunskaper är det man ska lära sig i ämnet? Vad lär du dig? 
o Om ni skulle försöka att kort och koncist att försöka definiera ämnet syfte, hur 

skulle det lyda?  

 

• I vilken utsträckning upplever ni att ni blir informerade om vad för lärandemål 
och kunskaper som undervisningen ska bidra till? 

o Vilken typ av lärandemål och kunskaper är det som informeras? 
 

• När kommuniceras lärandemålen?  
o När får ni reda på lärandemål? 

! I början av terminen? Innan varje lektion? Olika? 

 

• Hur kommuniceras lärandemålen? 
o Beskriv hur ni får reda på lärandemål? Muntligt? Skriftligt? Inte alls? 
o  Olika beroende på när de kommuniceras?  
o Ämnesplanen? Hur får ni ta del av den? (om inte redan besvarat)  

 

• Något ni vill tillägga om lärande och syfte med undervisningen? 


