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Abstract 

This essay focuses on pupils' comprehension about assessment. More specifically, 

complex movement skills in the curriculum. Two questions were formulated to answer 

the aim, one of which describes the pupils perceptions of the concept complex movement 

skills. The other question discusses what the pupils consider crucial to get a good grade 

in complex movement skills. 

This was examined during the autumn 2016 with a qualitative method. Six focus groups 

performed with 24 pupils in the ninth grade, from one secondary school. The interview 

results were directly related to Bourdieu's concept of capital, habitus, field and doxa 

together with Engström’s logics, which helped us interpret and try to understand the 

students’ perceptions. The pupils in our study seem to be of the understanding that the 

assessment of movements in activities that include a ball are less important compared to 

dance movements in physical education and health. Which leads to the conclusion that 

the value of complex movements differs regarding the grade. Initially, the students had a 

hard time trying to describe the concept of complex movement skills. The pupils 

gradually improved their description of the concept as the discussions proceeded. The 

description in dance originated from their teacher’s explanation and the understanding in 

the ball games came from their background in ball sports.  

Keywords: assessment, physical education and health, pupils, secondary school 
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Abstrakt 

Uppsatsen utgick från syftet som behandlar elevers förståelse för begreppet komplexa 

rörelser samt bedömningen av det. För att besvara syftet formulerades två 

frågeställningar, en handlade om elevers tolkningar av begreppet komplexa rörelser. Den 

andra behandlar vad elever anser är viktigt för att uppnå ett högt betyg i komplexa 

rörelser. 

Detta undersöktes hösten 2016 med en kvalitativ metod. Sammanlagt genomfördes sex 

fokusgrupper med totalt 24 elever i årskurs nio på en skola. Resultatet i intervjuerna 

relaterades till Bourdieus begrepp kapital, habitus, fält och doxa samt Engströms logiker, 

vilka hjälper oss att tolka och försöka förstå elevernas uppfattningar. Eleverna i vår studie 

hade uppfattningen att de komplexa rörelserna i aktiviteter som innefattar boll är mindre 

betydelsefulla jämfört med de i dans, utifrån ett bedömningsperspektiv. Det medför att de 

komplexa rörelsernas värde i områdena skiljer sig för betyget. Eleverna hade 

inledningsvis svårt att beskriva begreppet komplexa rörelser. Efterhand som 

diskussionerna pågick utvecklades deras tankar om begreppet. Inom dans utgick 

beskrivningarna från lärarnas förklaringar och i bollspelen kom förståelsen ifrån 

elevernas bakgrund inom bollsporter. 

Nyckelord: bedömning, elever, grundskolan 7-9, idrott och hälsa 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till lärarna på skolan som gav oss lite av deras lektionstid till att 

intervjua. Utan lärarnas tillåtelse hade vi inte fått möjlighet att fråga om eleverna ville 

delta i undersökningen. Både lärarna och eleverna gjorde att undersökningen blev möjlig 

att genomföra. Avslutningsvis vill vi även tacka vår handledare Göran Gerdin som lämnat 

återkoppling och ställt frågor till oss när det behövts för att ta oss vidare i skrivprocessen. 

Johan Nordström och Rickard Erlingsson, Växjö den 3 januari 2017 
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1 Inledning 

Intresset för att skriva denna uppsats om bedömning i idrott och hälsa kommer utifrån en 

tidigare uppsats vi skrivit om bedömning i ämnet matematik. Detta arbete var intressant 

att skriva och lärdomarna från det var många. Både om hur lärare bedömer samt hur elever 

uppfattar bedömningen i matematik, vilket ledde till att nya frågor ställdes. Detta gjorde 

att vi ville fortsätta behandla frågor om bedömning och denna gång inom ämnet idrott 

och hälsa.  

Dessutom har lärarutbildningen bidragit till en uppfattning om hur bedömning av 

elevernas kunskaper kan se ut i praktiken. Denna uppfattning har vuxit fram både genom 

VFU:n och den undervisning vi har haft på universitetet. Vi tycker oss ha kunnat se att 

det skiljer sig ganska mycket mellan olika skolor och lärare. Bedömning är en av de stora 

utmaningarna i läraryrket och det är svårt att veta hur man ska gå till väga med det. 

Förhoppningen är att studien ska vara till hjälp för oss och andra lärare, angående 

bedömning.  

Antalet studier som handlar om kunskapsbedömning har ökat avsevärt på sistone. Studier 

som utgår ifrån lärarens synvinkel är dock fortfarande ovanliga. Ännu mindre är antalet 

undersökningarna som fokuserar på elevperspektivet. Ämnesspecifika studier om 

bedömning är fåtaliga, om de existerar är de vanligtvis inte mer än en. Faktumet att det 

knappt finns några studier gör att forskarna inte vet hur lärare bedömer (Skolverket, 

2011). En som fokuserar på lärarperspektivet är ”Vad är ’kroppslig förmåga’? Om 

behovet av ett yrkesspråk” (Kroon, 2016:120). Denna tar upp att dagens styrdokument 

har en kunskapssyn som innebär att alla kunskapsnivåer måste ses som teoretiska och 

praktiska tillsammans. I föregående läroplan var tanken att faktakunskaper räckte för ett 

G, för de högre betygen krävdes en kombination av teori och praktik. Studien visar även 

att lärare lever kvar i det föregångna tankesättet och menar att förändringen av 

ämnesplanen inte var vidare stor. Sedan denna undersökning genomfördes har det dock 

kommit ett bedömningsstöd, vilket kan ha förändrat bedömningspraktiken.  

I en rapport skrev Skolinspektionen (2013:18) att flera lärare vanligtvis kände osäkerhet 

angående bedömning och betygsättning. Det lärarna oroade sig för var att tolka 

kunskapskraven för att göra likvärdiga bedömningar. Vi tänker att detta bör spegla sig i 

elevernas uppfattningar om förståelsen kring bedömningen. Skolinspektionen (2013:18) 
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lyfter fram att elever från flera skolor känt sig orättvist bedömda. Detta bidrar till vårt 

intresse att undersöka elevernas uppfattningar kring bedömning i idrott och hälsa.  

Vi har valt att inrikta studien mot förmågan att kunna ”röra sig allsidigt i olika fysiska 

sammanhang” (Skolverket, 2016:48). Detta eftersom vi uppfattar förmågan problematisk 

att bedöma. Även Kroon (2016:123) tar upp att begreppet goda rörelsekvaliteter var 

svårtolkat av gymnasielärare. Risken finns att det stämmer även för lärare i grundskolan 

7-9. Tidigare forskning tyder på att lärare i idrott och hälsa saknat en tydlig tanke bakom 

bedömningen i ämnet. Till exempel har mätbara prestationer länge varit en betydelsefull 

bedömningsgrund, vilken saknar en klar koppling till kursplanen (Annerstedt & Larsson, 

2010:112 & Fagrell, Larsson & Redelius, 2009:256). Redelius, Quennerstedt och Öhman 

(2015:12) skildrar hur lärare arbetar med bedömning i praktiken. De har kategoriserat 

lärarna och den första gruppen omfattar lärare som är otydliga gällande målen med 

undervisningen. Lärarna i den andra kategorin är medvetna om målen för egen del men 

eleverna får inte del av dem. Den sista gruppen kännetecknas av att målen med 

lektionerna framförs på ett tydligt sätt. Det tydliggörs i forskningen att en förändring är 

på gång, vilket dessutom bidrar till vårt intresse att undersöka hur eleverna upplever 

bedömningen. 

 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka elevers uppfattningar kring bedömning i ämnet 

idrott och hälsa. Mer specifikt så syftar studien till att belysa elevers förståelse av 

begreppet komplexa rörelser, samt hur elever upplever bedömningen av delen i 

kunskapskraven som behandlar lekar, spel och idrotter vilka inkluderar komplexa 

rörelser. Utifrån detta syfte har följande frågeställningar formulerats:  

 Hur tolkar eleverna begreppet komplexa rörelser? 

 Vad anser eleverna är viktigt för att få ett högt betyg i komplexa rörelser? 
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2 Bakgrund 

I följande avsnitt behandlas inledningsvis betyg och bedömning ur ett historiskt 

perspektiv där både det relativa betygssystemet och dagens målrelaterade system tas upp. 

Vidare lyfts en beskrivning och diskussion av begreppet komplexa rörelser med koppling 

till styrdokumenten. 

 Det relativa betygsystemet 

Skriftliga bedömningar har funnits i den svenska skolan sedan 1500-talet. Det relativa 

betygssystemet introducerades i folkskolan 1949 (Tholin, 2006:5,63). Systemet innebar 

enligt Selghed (2004) att det fanns en sjugradig betygsskala där betygsfördelningen skulle 

följa en normalfördelningskurva. Eleverna blev jämförda med varandra, detta med syftet 

att betygen skulle bli rättvist satta. 1962 skedde en stor förändring i svensk skola, den 

sjugradiga bokstavsskalan byttes ut mot en femgradig sifferskala. De relativa principerna 

levde dock fortfarande kvar (Selghed, 2004). Vad som ska bedömas har över tid 

förändrats, till en början handlade bedömningarna om individens egenskaper istället för 

faktiska kunskaper, senare utvecklades detta gradvis till att mer handla om elevernas 

kunskaper. När läroplanen för grundskolan (Lgr) 62 infördes var det endast elevernas 

kunskaper som skulle bedömas och denna syn finns kvar än idag (Tholin, 2006). 

Det normrelaterade betygssystemet kritiserades regelbundet och fanns kvar tills Lgr 94 

implementerades. Kritiken innebar i huvudsak att principen med systemet handlade om 

att rangordna eleverna. En del i kritiken handlade om konkurrenssituationen som 

skapades i klassen. Höjde en elev sitt betyg ledde det till att en annan individs betyg 

behövde sänkas. Detta gick emot läroplanens övergripande mål om att främja samarbete. 

(Selghed, 2004; Tholin, 2006). Kritiken handlade även om procentsatser, många lärare 

tolkade betygssystemet som att alla klasser skulle ha medelbetyget 3,0 vilket kunde 

medföra att specifika betyg tog slut. Tanken var att normalfördelningen skulle gälla för 

landets alla elever i helhet. Vidare ansågs det som omöjligt att veta hur andra lärare 

bedömde eleverna i alla ämnen förutom de som hade något nationellt prov, vilket inte 

idrotten hade (Tholin, 2006:70). 
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 Det kriterie- och målrelaterade systemet 

Hur betygen sätts i praktiken har dock skiljt sig under åren. Läroplansreformen 1994 

innebar en förändrad kunskapssyn. Fagrell, Larsson och Redelius (2009) förklarar att det 

jämförande systemet slopades till fördel för det nya kriterie- och målrelaterade systemet. 

Detta gjorde att varje individ bedömdes och betygssattes för sina egna kunskaper utifrån 

de kriterier som fanns i Lgr 94. Det elevcentrerade synsättet innebär att alla elever ges 

möjligheten att uppnå högsta betyg i alla ämnen. Liknande system fanns enligt Korp 

(2011:10) kvar även efter reformen 2011. Vidare belyser hon att skillnaden var att det 

tillkom två betygssteg. Numera finns det därmed fem godkända steg, vilka i stigande 

ordning är E till A. Betygen D och B räknas som mellansteg och till dessa steg finns dock 

inget kunskapskrav utskrivet i kursplanen.  

Uppsatsens fokus kommer läggas på de delar i Lgr 11 som berör rörelser. Kursplanen 

består av fyra förmågor som eleverna ska utveckla, var av en av dessa är: “röra sig 

allsidigt i olika fysiska sammanhang” (Skolverket, 2016:48). Till denna förmåga kan 

följande del av kunskapskravet på E-nivå kopplas:  

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika 

miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och 

sammanhanget  

Skillnaden mellan stegen utgörs av värdeorden, vilka ändras från till viss del på E-nivån 

till relativt väl och väl på C- respektive A-nivån (Skolverket, 2016:52-53).  

 Komplexa rörelser 

I Skolverket (2014:9) finns en figur som beskriver progressionen av vad som bör 

fokuseras på i skolans stadier inom rörelse. Det går att utläsa att det sker en stor förändring 

mellan grundskolan och gymnasieskolan. Gymnasieskolans begrepp kroppslig förmåga 

inbegriper inte bara rörelseförmåga, utan även till exempel en integrering av teori och 

praktik. Till skillnad från detta fokuserar grundskolan endast på den praktiska 

rörelseförmågan, alltså hur rörelser utförs. Specifikt för grundskolan årskurs 7-9 är 

komplexa rörelser. 
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Figur 1. Progressionen i grundskolan och vidare till gymnasieskolan gällande bedömning av 

rörelseförmåga och kroppslig förmåga utifrån Lgr 11 och Gy 11 (Skolverket, 2014a:9). 

För att beskriva komplexa rörelser följs progressionen av den allsidiga rörelseförmågan. 

Beskrivningen inleds med de grovmotoriska grundformerna för att slutligen komma in på 

de komplexa rörelserna. Nyberg och Tidén (2006:26-29, 31) beskriver begreppen för 

grundskolan som är med i figur 1. Författarna lyfter att grovmotoriska rörelser innefattas 

av de stora muskelgrupperna. Dessa rörelser ligger till grund för fortsatt rörelseutveckling 

och har stor betydelse för elevens deltagande i lekar och idrotter. Exempel på 

grovmotoriska  grundformer är krypa, balansera, kasta och rulla/ rotera m.fl. Vidare 

kombineras dessa grundformer för att komma vidare i rörelseutvecklingen, vilket 

benämns kombinationsmotorik eller sammansatta rörelser. Dessa rörelser genomförs på 

flera nivåer, vilket avgör hur automatiserade eller förfinade de är. Den utvecklade formen 

av de sammansatta rörelserna är komplexa rörelser, vilka i vissa fall är aktivitetsspecifika. 

Exempel på detta är en volt som är specifik för gymnastik och en utveckling av 

grundformerna hoppa och rulla/ rotera. I bollspelsaktiviteter ingår många grundformer 

tillsammans med utvecklingen av dem.  Graden av hur komplicerad rörelsen är avgör 

dessutom huruvida den är komplex. Förutom svårighetsgraden i själva rörelsen påverkar 

även miljön, sammanhanget samt hantering av föremål komplexiteten. Att springa och 

kasta en boll kan verka relativt komplicerat men görs detta i lek, i samspel med andra, 

försvåras rörelsen ytterligare. 

Syftet med bedömningsstödet är att bistå lärare i deras bedömningsarbete och en 

förhoppning är att det ska leda till att betygen sätts mer rättvist utefter elevernas 

prestationer. (Skolverket, 2014b:2).  Nedan följer några konkreta bedömningsaspekter för 

komplexa rörelser. 
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E C A 

Eleven rör sig med lång-

samma och stela rörelser med 

mindre konsekventa 

rörelseövergångar 

Eleven rör sig med relativt väl 

etablerade och konsekventa 

rörelser med stabila 

rörelseövergångar  

 

Eleven rör sig med etable-

rade, avspända och konse-

kventa rörelser med flyt och 

stabilitet i rörelseövergångar 

Eleven är mindre beslutsam 

och kan behöva flera försök 

för att utföra rörelsen  

Eleven är till övervägande del 

beslutsam och kan upprepa 

rörelsen med liknande 

resultat 

Eleven är mer beslutsam och 

kan upprepa rörelsen med 

samma goda resultat  

Eleven kan till viss del röra 

sig i förhållande till musikens 

grundpuls med olika 

rytmiseringar 

Eleven kan röra sig relativt 

väl i förhållande till musikens 

grundpuls med olika 

rytmiseringar 

Eleven kan röra sig väl i 

förhållande till musikens 

grundpuls med olika rytmi-

seringar 

(Skolverket, 2014b:8, 10). 
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3 Tidigare forskning 

Upplägget i kapitlet kommer inledningsvis behandla tidigare forskning om bedömning i 

skolan överlag. Sedan framförs både internationella och nationella studier om bedömning 

i idrott och hälsa samt lärares och elevers syn på detta. Det beskrivs därmed ett antal 

perspektiv på bedömning. Perspektiven belyser hur bedömningen kan genomföras och 

hur kan se ut i praktiken, både utifrån lärares och elevers synvinkel. Detta för att slutligen 

behandla bedömning av rörelser. 

 Bedömning  

Undervisningen har flera syften, dels ämnar den vara ett stöd i elevernas 

kunskapsutveckling samt att höja elevernas självförtroende. Ett annat syfte är att utveckla 

elevernas ansvarstagande, både individuellt och gentemot andra. Skolan har även ett 

uppdrag att bedöma värdet av elevernas kunskaper utifrån ämnesplaner (Nordgren & 

Odenstad, 2012:9). 

Bedömningar görs av skolans alla lärare, även om samtliga lärare inte sätter något betyg. 

Alla elever utvecklas ständigt, vilket gör det centralt för lärare att följa eleverna i deras 

utveckling. Detta är en förutsättning för att kunna anpassa undervisningen och lägga den 

på en passande nivå för varje elev. Elevernas prestationer under skoltiden kommer synas 

i deras slutbetyg, vilket i förlängningen kan påverka elevernas framtida möjligheter till 

specifika utbildningar eller jobb (Nordgren & Odenstad, 2012:9). Vidare menar Cosgrave 

och Ní Chróinín (2013:230) att användandet av välplanerade bedömningsstrategier 

förbättrar lärandet. Bedömningen leder också till att lärarna uppfattar att eleverna lär sig 

mer i undervisningen. 

Grundidén med bedömning i specifika ämnen är enligt Fagrell, Larsson och Redelius 

(2009:247) att målen eleven ska uppnå, kunskaperna de förväntas nå samt 

bedömningsgrunderna ska vara sammanlänkade på ett tydligt sätt. Melograno (2007:48) 

framför att detta innebär att undervisningen bör vara genomtänkt så att eleverna blir 

bedömda på det de faktiskt har fått möjlighet att lära sig. Han menar även att faktorer som 

deltagande, rätt klädsel och andra beteenden borde rapporteras för sig och är därmed ej 

betygsgrundande. Likartade idéer uttrycker Hay och Redelius (2009:290) där de menar 
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att det är viktigt att läraren har tydliggjort för sig själv, utifrån kursplanen, vad som är 

centralt i varje aktivitet. Detta för att sedan förmedla vidare sin ståndpunkt till eleverna.  

Det är betydelsefullt att eleverna blir delaktiga i sitt lärande för att utvecklas. För att bli 

delaktiga är det viktigt att lärare tydliggör vad de bedömer eleverna på. Dessutom att det 

blir tydligt vad som förväntas av eleverna för de olika betygsstegen (Shepard, 2000:31). 

Van der Mars och Wright (2004:31) lyfter liknande tankegångar och menar att detta 

medför att eleverna får vägledning i sina prestationer. Är det uttalat i ett tidigt skede, 

vilket betyg eleverna får på någon uppgift, kommer det inte komma som en överraskning 

senare.  

Som skrivits ovan har undervisningen flera syften och likaså bedömningen. Den 

grundläggande tanken är att alla elever ska utvecklas, vilket Pettersson (2013:39) tar upp 

att all bedömning i praktiken inte leder till. Bedömning som saknar uttalade förklaringar 

kan leda till att eleverna uppfattar bedömningen som en dom eller ett fördömande. Om 

bedömningen istället stödjer lärandet genom att elevernas prestationer analyseras och 

värderas kan det leda till att elevernas självförtroende ökar. 

3.1.1 Formativ bedömning 

Formativ bedömning är något som läraren ska genomföra under tiden kursen fortgår, det 

sker i samband med elevens lärande och utveckling (Melograno, 2007:48). Dessutom ska 

det enligt Cizek (2010:4) åtminstone uppfylla ett av syftena att identifiera elevernas 

styrkor och svagheter; hjälpa läraren i sitt planeringsarbete; hjälpa eleverna i deras lärande 

och/ eller höja självständigheten hos eleverna för att ta mer ansvar i sin lärandeprocess.  

Bedömning för lärande är vanligt förekommande i diskussioner om formativ bedömning, 

ibland används de synonymt. Halbert och MacPhail (2010) tar upp fyra nyckelfaktorer 

för att lyckas med bedömning för lärande. Nyckelfaktorerna är att förmedla vad läraren 

tänker att eleverna ska lära sig under lektionen; framföra kraven för målen eleverna vill 

nå; involvera eleverna i självbedömning av sitt lärande och ge återkoppling för att täppa 

igen elevernas kunskapsluckor. 
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3.1.2 Summativ bedömning 

Cizek (2010:4) beskriver att summativ bedömning liknar formativ bedömning vad det 

gäller hur information om eleverna samlas in. Det sker genom tester eller andra 

examinationsformer. Skillnaden ligger i vad informationen används till. Vidare lyfts två 

kriterier för att bedömningen ska klassas som summativ. Bedömningen ska dels framföras 

efter ett ämnesområde genomförts. Dessutom ska det summera elevens sammanlagda 

prestation, för att betygsätta individen (Cizek, 2010:3 & Melograno, 2007:48-49). 

 Bedömning i idrott och hälsa 

Betygsättningen i idrott och hälsa kan uppfattas som godtycklig. Hay och Macdonald 

(2008:153) tar upp att bedömningar i idrottsämnet ofta saknar tydlig koppling till 

kursplanen och dess kriterier. Utöver detta framför dessutom Annerstedt och Larsson 

(2010:112) samt Fagrell, Larsson och Redelius (2009:256) att målet med undervisningen 

kan vara en sak, betydelsefull kunskap i ämnet en annan och bedömningsgrunderna en 

tredje. Det finns alltså inget tydligt samband i lärares tankar kopplade till ämnet. En 

anledning till detta kan vara det Annerstedt och Larsson (2010:112) lyfter om att lärare 

har, på grund utav utebliven vägledning, skapat egna lokala bedömningssystem. Dessa är 

inte tillgängliga för eleverna. Hay och Macdonald (2008:165) tar upp att lärare kan 

internalisera bedömningskriterierna, vilket kan låta som en bra idé, då det 

förhoppningsvis ökar lärandevärdet. Studiens resultat visar dock att det leder till att lärare 

skapar nya kriterier, i vilka lärarens tankar, värderingar och förväntningar på eleverna och 

ämnet vägs in. Orättvisorna med bedömningssättet kan diskuteras och det påverkar 

giltigheten och tillförlitligheten med betygen. Dessa kriterier är dessutom mindre 

tillgängliga för eleverna, vilket förhindrar elevernas insyn i bedömningsprocessen.  

Johnsson (2008:47) menar att avsaknaden av koppling till lärandemålen i USA bidrar till 

tron om att betygen sätts godtyckligt. Bedömning sker utefter icke-relevanta grunder som 

inte har något specifikt lärandevärde. Exempelvis kan faktorer som ansträngning, 

deltagande, attityder och närvaro m.m. vara lönsamma för betyget. En annan faktor som 

tas upp är att den fysiska status eleven besitter är viktig. Dessa utgångspunkter leder till 

att ämnet haft ett tydligt produktfokus (Brooker et al., 2009:435 & Kirk et al., 2012:66). 

Fagrell, Larsson och Redelius (2009:252) lyfter att ingen av lärarna i deras studie 

diskuterar att eleverna ska tillägna sig kunskaper eller specifika färdigheter i ämnet. Detta 
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trots att det skett ett tydligt skifte i ämnesinriktningen, från att vara duktig i sporter till ett 

fokus på kunskaper om hur god hälsa upprätthålls. Den enda formen av lärarande som 

berördes var att eleverna skulle lära sig att tycka om sin kropp. Vilket kan förstås med att 

det liknar ett övergripande mål i kursplanen som framhäver att eleverna ska utveckla en 

positiv självbild. 

3.2.1 Lärarnas perspektiv 

Fagrell, Larsson och Redelius (2009:251-256) tar upp ett antal saker om vad lärarna i 

studien värdesätter i ämnet. En återkommande tanke om undervisningen var att ämnet ska 

uppfattas som roligt av eleverna. Förhoppningen är att det ska väcka deras intresse och 

vilja att röra på sig samt att det passar alla. Att lärare värderar detta högt kan kopplas till 

ett mål i styrdokumenten med innebörden att skapa ett livslångt intresse för fysisk 

aktivitet. Eleverna antas utveckla det livslånga intresset om de har roligt på lektionerna. 

En annan aspekt är att alla eleverna ska hitta en aktivitet som passar dem. De menar att 

det kan motiveras med att sporter lär eleverna fair play, vilket det dock inte står något om 

i kursplanen. Vidare verkar mätbara prestationer fortfarande tillhöra den mest betydande 

bedömningsgrunden. Ett antal lärare tvekade till att just tillskriva mätbara prestationer 

sådan tyngd, men de kände inte till något bättre sätt att rättfärdiga betygen. De senaste 30 

åren har det enligt Kirk et al. (2012:66) dykt upp alternativa bedömningsstrategier som 

bidrar till ett lärandefokus. Johnson (2008) lyfter att den prestationsbaserade 

betygsättningen bör ersättas med betygsättning som framhäver elevernas ansvarstagande 

för att skaffa sig meningsfulla kunskaper utifrån utbildningen. 

Meckbach, Redelius och Svennberg (2014:205) har kategoriserat fyra områden som 

lärare anser vara viktigt vid betygsättning. Endast en, kunskaper och färdigheter, av dessa 

har ett lärandefokus och ligger nära kursplanens uppsatta kriterier. De andra tre är 

motivation, självförtroende och interaktion med andra. Även Meckbach, Redelius och 

Svennberg (2016:6, 9) tar upp dessa fyra kategorier i samband med bedömning och 

betygsättning. De har visat att det skett en stor förändring mellan åren 2009- 2013 vari 

bedömningsfokus ligger. Förekomsten av motivationsfaktorer har mer än halverats, 

självförtroende och social kompetens har närapå helt försvunnit samt färdigheter och 

kunskaper har nästan fördubblats, som bedömningsunderlag. 
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Även Redelius, Quennerstedt och Öhman (2015:12) beskriver att lärares 

bedömningspraxis har börjat förändras men utifrån ett annat fokus. De har sorterat in 

lärare i tre grupper, vilka genomför bedömning på skilda sätt. En lärargrupp saknar 

tydlighet vad gäller målen eleverna förväntas nå, vilket stämmer överens med den tidigare 

forskningen. Den andra gruppen är väl medvetna om målen med undervisningen, men 

traditionen på skolan att inte framföra dem väger fortfarande tyngst. I sista gruppen 

förmedlar lärarna målen till eleverna på ett tydligt sätt. Studien visar även att hur målen 

framförs beror på vilken aktivitet som lektionen består av. Det uppfattas lättare att 

tydliggöra målen i rörelseaktiviteter som involverar dans och styrketräning än bollsporter. 

Johnson (2008:47) framför att läraren måste visa hur betygen sätts utifrån elevens 

prestationer. Istället för att det endast ska var känt för idrottsläraren, är det betydelsefullt 

att både elever och föräldrar får insyn i bedömningskriterierna som används. 

Förändringen i Sverige som beskrivs ovan kan ha att göra med det som framgår i 

skollagen (SFS 2010:800 § 15) att ”Eleverna ska informeras om de grunder som tillämpas 

vid betygssättningen”. Lärare har alltså ett ansvar att underrätta eleverna kring vad som 

krävs för de olika betygen. Detta medför att det är betydelsefullt att lärare skapar sig en 

tydlig förståelse för vad eleverna ska utveckla, för att kunna framföra det (Seger, 2014:86-

87, 93). 

3.2.2 Elevernas perspektiv 

Många av de deltagande eleverna i Redelius, Quennerstedt och Öhmans (2015) studie 

uppger att de inte känner till lärandemålen i idrott och hälsa. Framförs målen tydligt är 

det troligare att eleverna förstår vad undervisningen handlar om, vad man får ut av 

lärandet samt vad de förväntas lära sig. Det omvända förhållandet gäller också. Om målen 

inte uttalas för eleverna får de svårt att framföra lärandemålen samt vad det är tänkt de 

ska lära sig. 

I en enkätundersökning uppfattade en klar majoritet att bedömningskriterierna i idrott och 

hälsa var tydliga och att de visste vad de behövde åstadkomma för ett specifikt betyg. När 

eleverna senare tillfrågades i fokusgrupper om vad de kände till om betygskriterierna, 

svarade de flesta att de hade sett dem. Det var vanligt bland lärare att endast visa dem 

inledningsvis av en termin men eleverna brydde sig inte riktigt om dem. Eleverna var 
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relativt överens om vad lärare betygsätter i ämnet. Det visade sig mestadels vara 

lärandemål som inte fanns med i kursplanen (Hay & Redelius, 2012:217).  

Det som flest elever ansåg vara viktigt för ett bra betyg i ämnet var att ha den rätta kroppen 

och vara sportig. Det innefattar exempelvis att ha en god bollkontroll, kunna springa 

snabbt och se vältränad ut. Något färre elever tänkte det var viktigt att göra sitt bästa, vara 

positiv samt att närvara i idrottskläder (Hay & Redelius, 2009:284-286, 2012:217). Att 

vara aktiv i en idrottsförening ses som värdefullt, speciellt idrotter som är vanliga i 

undervisningen. Det var inte möjligt för alla elever att nå de högsta betygen eftersom inte 

alla var föreningsaktiva (Hay & Redelius, 2009:287). 

3.2.3 Bedömning av rörelser 

Tidén (2016:19) tar upp att rörelseförmåga handlar om att kunna kontrollera kroppen i 

rörelser, såsom springa, balansera och hoppa samt rörelser av mer komplex karaktär, vilka 

används i lekar, spel och idrotter. Beroende på vilket sammanhang en individ befinner sig 

i värdesätts rörelseförmåga på olika sätt. Det skiljer sig mycket mellan exempelvis 

fritidsaktiviteter och ämnet idrott och hälsa. Vidare belyser Carlgren och Nyberg 

(2015:615) att mentala och fysiska processer inte går särskilja från varandra i 

genomförandet av komplexa rörelser. Detta oavsett om rörelsen kan förklaras utförligt 

eller ej. Även Lundvall och Tidén (2013:61) tar upp att rörelseförmåga innebär något mer 

än funktionen och hur rörelser utförs praktiskt. Upplevelser och betydelser framställs som 

dimensioner av rörelser. Vidare lyfts dock att lärare kan få svårt att förena de teoretiska 

och praktiska perspektiven på rörelser i förhållande till styrdokumenten.  

Ett vanligt förekommande begrepp i litteraturen, som handlar om rörelse och bedömning 

av desamma, är physical literacy. Whitehead (2001:136, 2007:287) tar upp ett antal 

aspekter som bidrar till att en individ uppfattas vara physical literate. Dessa aspekter 

handlar om att röra sig med balans, ekonomi och självsäkerhet i en mängd utmanande 

fysiska aktiviteter. Vidare innebär det att kunna läsa av den omgivande miljön där 

aktiviteten genomförs, för att välja lämpliga rörelser till situationen. Lundvall och Tidén 

(2013:61) framhäver i sin studie av kurs- och ämnesplaner att idrott och hälsa har 

påverkats av physical literacy. Flera ordval i styrdokumenten riktar sig mot begreppet. 

Exempelvis de kvalitativa värdeorden, till viss del, relativt väl och väl, vilka förekommer 

i kunskapskraven kopplade till rörelse. Värdeorden bidrar till en kvalitativ syn på 
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bedömning vilket skiljer sig från kvantitativa ämnesinnehåll där fokus ligger på att mäta 

resultaten.  

Vilken syn lärare i idrott och hälsa har på rörelser kommer påverka innehållet som 

kommuniceras till eleverna. Utgår lärarna från ett perspektiv där elitidrotten uppfattas 

inneha målbilden för rörelserna, eller handlar det om förmågan att utföra komplexa 

rörelsemönster som ska hjälpa eleverna lära sig i, om och av rörelse. Dessa rörelser 

kommer skilja sig bland annat gällande funktionalitet (Lundvall & Tidén, 2013:9). 

Fagrell, Larsson och Redelius (2009:255) lyfter utifrån sin studie att bedömningen av 

elever i ämnet idrott och hälsa baseras på en prestationsnorm. Färdigheter som kan mätas 

värdesätts särskilt högt, detta såsom att springa snabbt, hoppa långt och utföra ett 

handstående med nedrullning. Vidare tar Lundvall och Tidén (2013:10) upp att det finns 

en mängd lärare som fortfarande följer denna norm, där kvantitativa resultat spelar stor 

roll. De lyfter också exemplet att springa snabbt men även tekniska delar i badminton 

m.m. Kontakten med lärare påvisar även att ett antal lärare arbetar mot en formativ 

bedömningspraktik. Den grundar sig i förståelsen för allsidiga rörelser och hur eleverna 

kan visa kvalitativa nivåer av rörelser genom exempelvis balans. För att arbeta med detta 

har det visat sig vara avgörande vilka uppgifter lärare skapar. 

Att inte fler lärare börjat arbeta med det sistnämnda kan hänga ihop med det Seger 

(2016:135) belyser. Hon framför att lärare har tolkningssvårigheter vad gäller de nya 

värdeorden i kunskapskraven, vad de egentligen innebär. I studien upplever flera lärare 

till en början tillfredsställelse för de ökade antalet betygssteg. Efterhand som arbetet med 

betygskriterierna fortskred uppstod en tydlig frustration och tveksamhet i hur 

betygsstegen skulle kunna skiljas med hjälp av värdeorden. Följderna av detta kan bli att 

betygen är svåra att framföra och motivera på ett tydligt sätt (Seger, 2014:81, 134, 136). 

I Backman och Pearsons (2016:55) studie framkommer att även lärarutbildare har 

svårigheter med att gradera rörelsekvaliteter i flera nivåer. Lärarutbildarna har dock lätt 

för att peka ut vad rörelsekvaliteter kan innefattas av, exempelvis koordination och rytm. 

Det skiljer sig lite i hur de uppfattar rörelser inom individuella idrotter och lagidrotter. I 

enskilda aktiviteter som gymnastik framhävs att rörelserna ska följa vissa tekniska 

mönster. Inom idrotterna är det förutom detta även andra aspekter som bedöms såsom 

socialt samspel med lagkamrater. 
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 Sammanfattning av tidigare forskning 

Inledningsvis i den tidigare forskningen framkommer att undervisningen bör vara 

genomtänkt så eleverna blir bedömda på kunskaperna de fått möjlighet att utveckla. 

Vidare är det viktigt att lärarna tydliggör för egen del vad som är centralt i varje område. 

Detta för att sedan förmedla vidare sin ståndpunkt till eleverna. Det är dessutom 

betydelsefullt att eleverna blir delaktiga i sitt lärande, vilket kan ske med hjälp av 

självbedömning.  

Fortsättningsvis framförs att bedömningen uppfattas godtycklig och kopplingen till 

kursplanen verkar saknas. Målet med undervisningen kan vara en sak, värdefulla 

kunskaper i ämnet en annan och bedömningsgrunderna en tredje. Det lyfts också att 

bedömningen tidigare skett utifrån mätbara prestationer och andra icke lärande faktorer 

såsom motivation, självförtroende och social förmåga. Johnson (2008) menar att det bör 

ersättas av ett fokus på kunskaper. Meckbach, Redelius och Svennberg (2016:6, 9) lyfter 

att de kunnat se en förskjutning de senaste åren angående detta. Vidare framför Redelius, 

Quennerstedt och Öhman (2015:12) att lärare kan delas in i tre kategorier, vilka beskriver 

i vilken grad lärarna tagit till sig styrdokumenten samt förmedlat innehållet till eleverna. 

Första gruppen har inte gjort något av det och andra har tagit till sig styrdokumenten för 

egen del men framför det inte till eleverna. Den tredje gruppen lärare har gjort båda 

delarna. Det lyfts även att lärarna upplever det enklare att tydliggöra målen i dans och 

styrketräning än bollsporter. En syn elever tidigare har haft om ämnet är vikten av att vara 

aktiv i någon idrottsförening för att få ett högt betyg är stor. 

Studierna belyser olika perspektiv på bedömning överlag och/ eller specifikt i ämnet. De 

flesta handlar om lärarnas syn kring ämnet och endast ett fåtal utgår från elevernas 

perspektiv. En äldre studie med ett snarlikt syfte är “Defining, acquiring and transacting 

cultural capital through assessment in physical education” (Hay & Redelius, 2009). De 

undersökte elevers uppfattningar om vad som ansågs vara värdefullt i ämnet överlag. 

Detta gjordes genom att använda Bourdieus begrepp fält, kapital och habitus. Att rikta 

syftet mot en del i kunskapskraven samt analysera det utifrån Bourdieus begrepp bidrar 

därmed till ny kunskap. 
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4 Teori 

I detta kapitel introduceras studiens teoretiska utgångspunkter samt hur dessa användas i 

studien. Först lyfts Bourdieus fyra nyckelbegrepp kapital, habitus, fält och doxa. Inget av 

dessa begrepp kan enligt Swartz (2002:656) ensamt förklara mänskligt uppträdande men 

tillsammans utgör de grunden för människors handlande. Dessa begrepp blir intressanta 

att använda eftersom de kan hjälpa till att medvetandegöra vad som uppfattas viktigt inom 

idrott och hälsa. Dessutom för att belysa hur elevers bakgrund påverkar i ämnet. Vidare 

belyses Engströms logiker, som används i studien för att ytterligare kunna analysera 

elevernas uppfattningar om ämnet. De bidrar till kunskap om vad eleverna tänker kring 

olika aktiviteter. Nedan förklaras begreppen och logikerna samt dess användande i 

studien. 

 Kapital 

Broady (1990:171, 300) tar upp att det finns flera former av kapital, men symboliska 

kapitalet är det som Bourdieu har intresserat sig mest för. Det symboliska kapitalet 

innebär ett förhållande mellan enskilda individer eller grupper, vilka har vissa egenskaper 

eller tillgångar. Dessutom behandlar begreppet det individerna uppfattar som värdefulla 

tillgångar och egenskaper. Ett exempel är att de elever, lärare pekar ut som särskilt 

begåvade, innehar ett högre symboliskt kapital än andra elever. De besitter alltså 

tillgångar, såsom språkbehärskning m.m., vilket läraren och skolan i stort värdesätter. 

Viktigt är att inte likställa symboliskt kapital med teknisk kompetens. Att vara duktig på 

att utföra en rörelse på ett korrekt sätt behöver inte betyda att eleven besitter ett högt 

symboliskt kapital. I studien används begreppet uteslutande utifrån det elever uppfattar 

som värdefullt i idrott och hälsa. Det kopplas både till ämnet i stort men även till mindre 

områden såsom bollekar. 

 Habitus 

Med habitus menar Bourdieu det ordningssystem vilket möjliggör för individer att agera, 

tänka och navigera i den sociala omvärlden. Ordningssystemen är det individer fått med 

sig från sociala sammanhang, rörelse- och tankemönster. Människors habitus formas 

omedvetet av det de upplevt hittills i livet (Broady, 1990:228). Beroendes på hur 
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elevernas fritidsintressen är, påverkar det elevernas habitus. Individer som spenderar 

mycket av sin fritid till att spela och träna ishockey  kommer få ishockeyhabitus.  

Habitus och kapitalbegreppet är nära sammanlänkat med varandra. Habitus kan visa sig 

som en form av kapital men behöver inte var detsamma. Alla människor har ett habitus, 

men individers habitus skiljer sig i värde och vissa grupper kan värdesätta ett visst habitus 

högre än andra. Detta gör att det endast är ibland ens habitus fungerar som ett kapital 

(Broady, 1990:229). Beroendes på vilket fält som eleven befinner sig i, påverkar det om 

individens habitus kommer bidra till att eleven upplevs besitta ett högt kapital. Elever 

med ishockeyhabitus har ett högt kapital i de ämnesinnehåll som liknar ishockey, 

eftersom de till dem kan omvandla sitt befintliga kapital. Om det hjälper eleverna att få 

ett högt betyg i idrott och hälsa beror dock på om dessa aktiviteter värderas högt i ämnet 

överlag. Vidare menar Swartz (2002:655) att mängden specifika kapital som en individ 

besitter formar dess habitus. Det är individens habitus som framkallar handlingar, vilka 

syftar till att uppnå kapital i någon form. Elevens bakgrund påverkar alltså dess handlande 

på lektionerna i idrott och hälsa och dessutom vad de säger angående komplexa rörelser.  

 Fält 

Begreppet fält innebär att en specifik grupp människor, med speciella regler och normer, 

kämpar mot varandra för att uppnå ett symboliskt kapital som för alla i fältet uppfattas 

vara värdefullt (Bourdieu, 1997:127, Broady, 1990:270 & Swartz, 2002:655-656). För att 

ett område ska uppfattas som ett socialt fält måste vissa kriterier vara tillgodosedda, en 

del ligger i att fältet måste ha en viss grad av autonomi. De symboliska vinsterna som 

finns inom fältet ska även delas ut av någon inom fältet. Om det däremot är en individ 

som i avskildhet besitter ett antal intressen och värdesätter särskilda värden bildas inget 

nytt fält. Det krävs en mängd människor och institutioner, med uttalade hierarkier för vad 

som värdesätts, vilket alla i fältet ska ha kännedom om. Vidare kan sociala fält utifrån 

Bourdieus skrivelser överlappa varandra och flertalet mindre delfält kan innefattas i ett 

större fält. En individ eller en grupp personer kan på detta sätt tillhöra flera fält (Broady, 

1990:269-270, 272-273). I studien finns framförallt ett stort fält, ämnet idrott och hälsa. 

Inom ett delfält kan vissa handlingar eller kunskaper värderas högt, vilket dock inte 

behöver betyda att de gör de i andra fält. För att få tillträde till fler fält kan man enligt 

Broady (1990:273, 278) omvandla sitt aktuella kapital för att det ska passa ett annat fält. 
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Fältbegreppet innebär även en avgränsning av kapitalbegreppet. Att veta hur ett slagskott 

i ishockey utförs kan vara värdefullt i innebandy men troligtvis inte i bugg. Lärarna i 

ämnet styr med sitt handlande vad eleverna upplever som värdefullt i fältet och delfälten. 

 Doxa 

Doxa är en viktig egenskap i ett fält och behandlar det som anses självklart. Doxan i fältet 

blir därmed ointressant att samtala om eftersom det inte finns någon splittring om ämnet 

(Bourdieu, 1997:96). Detta yttrar sig genom tysta och osynliga spelregler om vad som 

gäller på fältet samt vilket kapital som anses vara värdefullt. Doxan är dock inget 

konstant, utan kan utmanas och förändras. Detta görs vanligtvis av nya aktörer i fältet och 

angreppet mot doxan kallas för heterodoxa, den före detta doxan blir då ortodoxa. Doxan 

som förut var förgivettagen måste med en utmaning uttalas, vilket leder till att dess 

självklara position ifrågasätts och medför att doxan försvagas (Aakvaag, 2011:170-171). 

Att doxan utmanas kan innebära att den lyfts till diskussion vilket innebär att dess 

självskrivna plats diskuteras. För aktiviteter som sätts igång utan ett tydligt uttalat syfte, 

kommer doxan i fältet bidra till hur eleverna handlar i aktiviteten. Om eleverna agerar i 

ett outtalat samförstånd är det doxan in fältet som bidragit till detta. 

 Engströms logiker 

Engström (2010:52-72) har kategoriserat tre stycken huvudlogiker som kan kopplas till 

kroppsövningskulturen. Dessa är prestation, träning och upplevelse, de innehåller totalt 

tio underlogiker tillsammans. Logikerna beskriver med vilket syfte eleverna handlar när 

de deltar i olika lektionsinnehåll. Elevernas uppfattningar om praktiken i idrott och hälsa 

styr vad eleverna säger i intervjuerna. Utifrån det kan vi analysera kring vilken logik de 

handlar utefter i olika situationer, vilket inte behöver ha samma logik som 

undervisningens syfte. Även de logiker som inte synliggörs i materialet berörs i 

diskussionen, då det kan vara av intresse. 

Kroppsövning associeras vanligtvis med någon form av prestation, särskilt bland det som 

räknas till idrott. En idrottsutövare ska antingen för andra eller egen del visa sig 

kompetent. En vanlig underlogik till prestation kallas tävling och rangordning som är 

framstående inom föreningsidrott. En förutsättning för att en aktivitet ska räknas till 

logiken är att individerna som deltar ska rangordnas, en vinnare och förlorare ska koras. 
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Prestationen rangordnas utefter andras värderingar, vanligtvis utefter definierade 

bedömningsgrunder exempelvis tidtagning på en sträcka, flest gjorda mål mm. En annan 

inriktning har utmaning där en grundläggande del handlar om att prestera utan att direkt 

jämföra resultatet med andra. Målet med utmaningen måste vara tydligt uttalat och ska 

innebära fysiska, motoriska och/ eller psykiska påfrestningar. Individen får själv 

bestämma hur målet med utmaningen ska uppnås och ska kopplas till individens 

förutsättningar. Den sista underlogiken inom prestation är uttryck där det värdefulla ligger 

i att med rörelser uttrycka något estetiskt tilltalande möjligtvis med inslag av akrobatik 

och balans (Engström, 2010:53-60). Hur individer uppfattar aktiviteterna kopplade till 

logikerna skiljer sig, några individer kan acceptera innebörden av en men absolut inte av 

de andra. Andra kan tänka att alla tre är givande, ytterligare andra kan anse att alla är 

meningslösa (Engström, 2010:53-60). 

Engström (2010:60-66) menar att träning ses som centralt i tävlings- och motionsidrott. 

Träningslogiken innebär att genom kroppsövningar ämnas den fysiska 

funktionsförmågan förbättras, vilket i sin tur leder till ökad prestationsförmåga och/eller 

förbättrat hälsotillstånd m.m. Investeringstänk är vanligt förekommande inom logiken, 

vilket innebär att meningen ligger i effekten som kommer efter träningen. Det kan vara 

belöningar såsom förbättrade tävlingsresultat, attraktivare utseende eller förbättrad hälsa. 

En underlogik till träning är fysisk träning, där kroppen ses som ett objekt. Kroppen ska 

tränas på ett rationellt sätt för att dels bli starkare, smidigare och få en ökad 

syreupptagningsförmåga. Hur länge och när träningen genomförs får helt bestämmas av 

individen. Syftet med träningen kan dels vara höja sin prestationsförmåga men även för 

att se mer vältränad ut. Nästa underlogik, rörelse- och koncentrationsträning, behandlar 

både den kroppsliga och psykiska funktionsförmågan och träningen sker systematiskt 

samt i form av avslappningsövningar. Väl avvägda rörelser som utförs under stor 

koncentration kännetecknar aktiviteter med denna logik. Den tredje underlogiken inom 

träning är färdighetsträning och behandlar allt från delar av idrotter som ett skott i basket 

till taktikträning som fasta situationer i bollsporter. Individer som utgår ifrån  logiken 

behöver investera tid med syftet att lära sig idrottsliga och motoriska färdigheter vilket 

utvecklar tekniken. Träning ger färdighet oavsett vad målet är. 

Den sista huvudlogiken skiljer sig från de övriga genom att det är nuet som fokuseras. 

Upplevelsen i de specifika situationerna är det viktiga och inte följderna i ett längre 
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perspektiv.  En av underlogikerna är lek och rekreation vilken handlar om att aktiviteten 

ska uppfattas som rolig i situationen. Aktiviteten sker dessutom tillsammans med andra i 

denna logik och är helt frivillig att delta i. Att det inte finns något investeringstänk, gör 

att fokus ligger på processen istället för resultatet. Vidare är naturmöte en underlogik där 

upplevelsen ska ske i naturen oavsett väder. Rörelse till musik är en annan som syftar till 

att kroppsrörelserna spontant ska följa musiken och dess sinnesstämning utan några 

prestationskrav. Den sista underrubriken är samvaro med djur, där aktiviteten sker i 

samarbete med ett djur (Engström, 2010:66-72). 
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5 Metod  

I denna del förklaras metoden som använts för att undersöka syftet med studien. Kapitlet 

behandlar hur urvalet av elever gått till. Här beskrivs även genomförandet av intervjuerna, 

vilket innefattar hela intervjuprocessen. I analysen förklaras bearbetningen av det 

insamlade materialet. Intervjuerna utfördes med de etiska förhållningssätten i åtanke.  

 Datainsamlingsmetod 

Kvantitativa undersökningar är enligt Bryman (2011:150) en passande forskningsstrategi 

vid kvantifiering av insamlad data, vilket inte motsvarar syftet med studien. Istället 

kommer en kvalitativ ansats användas. Vårt syfte är att studera en begränsad grupp 

individers uppfattningar, vilket en kvalitativ metod bidrar med. Vidare innebär strategin 

att individernas uppfattningar och förståelse för sitt sociala sammanhang undersöks på 

djupet. Fokus läggs på ord, det eleverna framför kommer analyseras och tolkas (Bryman, 

2011:340-341).  

Bryman (2011:206, 453) tar upp flera intervjumetoder och två av dessa är gruppintervjuer 

och fokusgrupper. Till skillnad från gruppintervjuer, där flera närliggande teman berörs, 

syftar fokusgrupper till att undersöka ett tema mer ingående. Detta gör att forskaren kan 

behöva leda samtalet för att bibehålla aktuellt fokus utan att vara alltför styrande. 

Denscombe (2016:269-270) belyser att då forskaren vill undersöka hur en grupps 

uppfattningar överensstämmer passar fokusgrupper särskilt bra. Det ger även en bredare 

svarsbild av frågeställningarna. Vidare lyfts att deltagarna bör ha liknande 

bakgrundskunskaper kring diskussionsämnet. Eleverna i studien gick i årskurs nio och 

har gått tillsammans i över två år. Därmed har de bedömts utefter kunskapskravet som 

behandlar aktiviteter vilka innefattas av komplexa rörelser och elevernas kunskaper 

antogs därför vara likartade. Att eleverna känner varandra underlättar även samtalet, då 

det leder till att informanterna vågar formulera sig mer fritt (Denscombe, 

2016:270).  Detta såg vi som fördelaktigt i de kommande fokusgrupperna. 

Kvalitativa intervjuer kännetecknas enligt Bryman (2011:413, 415) av ett mindre 

strukturerat tillvägagångssätt. Detta innebär att frågorna bör vara mer öppet ställda, vilket 

lockar fram informanternas egna uppfattningar och synsätt. Intervjun kan därmed styras 

till viss mån i olika riktningar beroende på vad eleverna anser vara relevant. Två typer av 
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kvalitativa intervjuer lyfts upp; ostrukturerade och semistrukturerade. Av dessa valde vi 

semistrukturerade, eftersom ostrukturerade intervjuer endast behandlar ett antal teman 

och risken är stor att innehållet i fokusgrupperna kommer hade skiljt sig för mycket. I 

semistrukturerade intervjuer har forskaren större möjlighet att påverka innehållet med 

hjälp av ett frågeformulär, samtidigt som informanterna fortfarande har stor frihet i 

svarens utformning. En intervjuguide (se Bilaga) konstruerades därför till 

fokusgrupperna. 

5.1.1 Intervjuguide 

En intervjuguide ska enligt Dalen (2015:35) bestå av teman med frågor som motsvarar 

studiens viktigaste delar. Frågorna som formuleras ska kunna kopplas till 

studiens  frågeställningar. De första frågornas utformning bör vara formulerade sådana 

att informanterna känner sig trygga och avslappnade. Casey och Krueger (2015:44-45) 

fortsätter och lyfter att meningen med de första frågorna är att de ska vara relativt lätta att 

besvara och få alla individer i gruppen att prata. Därefter kan en övergångsfråga användas 

för att komma in på studiens huvudområde. Avslutningsvis kan en uppsamlande fråga 

användas där respondenterna ges tid att uttrycka ytterligare tankar om ämnet. Frågorna 

formulerades, utefter Dalens (2015:36) rekommendation, mycket öppna för att inte styra 

elevernas svar, på detta sätt gavs de utrymme att lyfta det som ansågs väsentligt. Ett enkelt 

språk valdes även i frågorna för att inte skapa några missförstånd. 

 Urval 

Eleverna valdes med vad Bryman (2011:194) kallar ett bekvämlighetsurval. Detta innebär 

att informanterna vid tillfället undersökningen genomförs finns tillgängliga för forskaren. 

Eftersom det i studien inte läggs någon större vikt vid vilka elever vi intervjuar passar det 

med ett bekvämlighetsurval. Kraven på eleverna var att de skulle gå i årskurs nio och ha 

gått tillsammans i över två år, vilket ställdes för att informanterna skulle ha relativt 

liknande tankar kring att bli bedömda i ämnet. Vidare ställdes ett krav på eleverna att de 

skulle ha fyllt 15, detta för att förenkla processen utifrån de etiska förhållningssätten. 

Urvalet bestod av elever från en skola belägen på landsbygden. Den kontaktade läraren 

bestämde tillsammans med sitt arbetslag, vilka tre klasser vi fick intervjua. Bland de 

elever i varje klass som ville delta i undersökningen valdes åtta stycken ut till att 
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medverka i två fokusgruppintervjuer med fyra i varje. I resultatet benämns informanterna 

i första klassen och gruppen elev 1-4, andra gruppen elev 5-8 och så vidare. Därmed kallas 

de i den tredje klassens andra fokusgrupp för elev 21-24. Det totala antalet informanter i 

studien var 24, bestående av 14 killar och 10 tjejer. Indelningen av grupper gjordes av 

lärarna för att gruppdynamiken skulle fungera. Detta hade varit en omöjlighet om vi 

skulle ha gjort grupperna själva, eftersom vi aldrig träffat eleverna tidigare. Anledningen 

till att vi ville att gruppdynamiken skulle fungera var att eleverna skulle känna sig mer 

trygga och därmed våga prata mer.   

 Genomförande 

Några veckor in i arbetsprocessen kontaktades lärare i idrott och hälsa, på de skolor där 

det uttalat stod att de var lärare i ämnet och undervisade i grundskolan 7-9, 14 stycken 

hittades på detta sätt. I de fallen där det, på hemsidorna, inte stod vilka ämnen lärarna 

undervisade i, kontaktades respektive rektor med frågan om att få kontakt med idrott och 

hälsa- lärarna. Det var tre rektorer varav en som inte svarade alls, en skickade 

kontaktuppgifter till två lärare och den tredje vidarebefordrade mejlet till de två 

efterfrågade lärarna. Det totala antalet lärare i idrott och hälsa som kontaktades blev 18 

stycken varav sju svarade, dock inga för oss positiva svar. Det första mejlet till lärarna 

formulerades relativt kortfattat, detta för att om möjligt få fler svar. Besvarade lärarna det 

första mejlet skickades mer information om själva studien, studiens syfte och 

frågeställningar, ungefärlig tidsåtgång för varje fokusgrupp. Efter återkopplingen från de 

ovanstående lärarna i ämnet insågs att kontakten inte behövde vara direkt med de 

ämnesspecifika lärarna. Möjliga lärare att kontakta vidgades därmed till att inkludera de 

som undervisade elever i årskurs nio oavsett ämne. Detta skapade möjlighet att höra med 

lärare vi haft kontakt med tidigare. Ett samtal senare med en lärare, som lyfte det i sitt 

arbetslag, uppstod möjligheten att komma ut till tre klasser i årskurs nio. Fokusgrupperna 

genomfördes på en skola under samma dag.  

Det blev överenskommet att möta upp läraren i arbetslagsrummet, för att sedan följa med 

till lektionssalen, vilket gjordes. Samtliga fokusgrupper genomfördes under lektionstid 

och väl i lektionssalen presenterade vi oss samt studien för eleverna. Därefter gick 

informanterna i klassen och intervjuarna iväg till ett avskilt grupprum. Detta för att ingen 

utomstående skulle höra det som dryftades i intervjuerna, vilket bidrog till att 
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informanterna kände sig trygga i situationen. Dessutom bidrog den lugna och ostörda 

miljön till att inspelningarna blev bra (Bryman, 2011:421). Intervjuerna spelades in med 

hjälp av två mobiltelefoner med applikationerna Smart Recorder och Röst-inspelning, för 

att ytterligare säkerställa kvaliteten. Längden på de sex inspelade fokusgrupperna 

varierade mellan 20 och 35 minuter. Det var en och samma intervjuare som ledde 

fokusgrupperna. Den andra lyssnade noggrant på vad som sades för att kunna ställa 

passande uppföljningsfrågor. 

Transkriberingen av empirin gjordes inom fyra dagar efter intervjudagen, för att 

underlätta transkriberingen. Denna bearbetning gjordes genom att det inspelade 

materialet spelades upp flertalet gånger för att omformulera samtalet till skrift.  Bryman 

(2011:412-413) framför att arbetet med transkriberingar är tidskrävande men värdefullt. 

Vidare menar Denscombe (2016:384) att det underlättar utförandet av detaljerade 

sökningar och sammankopplingar. Arbetet upplevdes viktigt, då vi fick en tydligare bild 

av det insamlade materialet, vilket underlättade den fortsatta arbetsgången.  

 Analys 

Efter transkriberingen genomförts lästes intervjuerna igenom, delarna som var intressanta 

markerades och noteringar fördes i samband med detta. Att göra dessa noteringar blir 

enligt  Creswell och Plano Clark (2011:207-208) ett viktigt första steg i skapandet av 

kategorier, exempelvis teman eller koder. I samband med detta kan en kodbok skapas, 

vilket gjordes utifrån vad som ansågs intressant för studien. Kodboken beskriver vad 

koderna innefattas av och hjälper till att organisera datan vilket underlättar arbetet om fler 

än en person kodar datan. I nästa steg fortsätter arbetet genom att dessa koder kopplas 

samman till teman, vilka i sin tur jämförs med varandra (Denscombe, 2014:348). Detta 

gjordes genom att färgmarkera koderna i olika färger, där varje färg symboliserade varsitt 

tema. Vidare belyser Creswell och Plano Clark (2011:209) och (Denscombe, 2014:348) 

att en skriftlig framställning av fynden ska göras, detta exempelvis genom att illustrera 

viktiga poänger med väl valda citat. Vi valde därför ut de citat som kändes mest talande 

för temana, ibland valdes flera för att styrka en ståndpunkt och i andra fall för att visa på 

diversiteten i temat. De teman som skapades redovisas var för sig under tre huvudrubriker 

i kapitel sex. 
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 Etiska förhållningssätt 

I all forskning bör en vägning ske mellan det förväntade kunskapstillskottets vinster och 

möjliga negativa konsekvenser för informanterna. Individskyddskravet står alltså mot 

forskningskravet (Vetenskapsrådet, 2002:5-6). Enligt Fakultetsnämnden för hälsa, socialt 

arbete och beteende-vetenskap (FHSAB) (2012:3) ska det, vid genomförandet av 

självständiga arbeten, läggas störst vikt vid individskyddskravet. Detta består av fyra 

huvudkrav, vilka beskrivs nedan. 

Informationskravet innebär att forskaren skall upplysa informanterna om studiens syfte 

samt på vilka grunder de deltar i undersökningen. Deltagarna ska meddelas att deltagandet 

är frivilligt och att de har möjlighet att avsluta sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2002:7). 

På plats informerades eleverna om undersökningens syfte för att de skulle förstå sin del i 

studien. Vi  berättade att medverkan var frivillig och utifrån de som gav sitt samtycke 

utformades grupperna av läraren. Vidare poängterades att de fick avbryta sitt deltagande 

under fokusgrupperna. 

Samtyckeskravet består av regler där forskaren måste få informanternas godkännande till 

att delta i undersökningen. Är informanterna under 15 år kan samtycke även behöva 

hämtas från vårdnadshavare. Det lyfts även att om eleverna väljer att avsluta sitt 

deltagande i studien ska de inte på något sätt bidra till några negativa påföljder. Om någon 

individ tvekar på sitt medverkande, kan ett fortsatt deltagande uppmuntras men det 

slutliga beslutet ligger hos eleven (Vetenskapsrådet, 2002:9-10). Endast elever som fyllt 

15 år inkluderades i studien, vilket gjorde att inget samtyckeskrav behövde inhämtas från 

elevernas föräldrar. Ingen elev av de som blev utvalda ändrade uppfattning och därmed 

uppstod inget problem med det. 

Vetenskapsrådet (2002:12-14) förklarar konfidentialitetskravet och nyttjandekravet med 

att informanterna ska förbli anonyma samt att insamlat material endast nyttjas till 

forskning.  Informanterna förblir anonyma genom att inga namn skrevs ut i arbetet, vidare 

nämns det inte någonstans varifrån informanterna kommer. Alla inspelningar och 

transkriberingar raderades dessutom efter att studien slutförts. Detta förhindrade även 

möjligheten till att använda empirin till andra ändamål än denna studie. 
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FHSAB (2012:4) lyfter att det finns en risk att individer med inblick i verksamheten som 

studeras ska kunna peka ut de informanter som deltar, utan att dessa namnges. Denna risk 

går att koppla till elevernas lärare i idrott och hälsa. De skulle möjligtvis kunna lista ut 

vem som uttryckt ett påstående, vilket därmed hade kunnat påverka eleven negativt. Men 

ämnesläraren var inte närvarande då fokusgrupperna utfördes och det är inte säkert att de 

hade kännedom om fokusgrupperna. Detta tillsammans med att sex fokusgrupper 

genomfördes med totalt 24 elever bidrar till att problemet minskas. 

 Tillförlitlighet 

Validitet och reliabilitet är begrepp som vanligtvis kopplas till kvantitativ forskning, men 

som i kvalitativ forskning enligt Bryman (2011:354) diskuteras i termer av tillförlitlighet. 

Begreppet omfattar fyra delkriterier, vilka beskrivs och diskuteras i relation till vår studie. 

Trovärdighetsaspekten inkluderar flera infallsvinklar. Det är betydelsefullt att forskare 

beaktar reglerna som finns, eftersom det påverkar forskningens trovärdighet. Då det kan 

finnas flertalet skildringar av ett socialt sammanhang är det av vikt, för trovärdigheten, 

att den verklighet som forskaren framställer kan accepteras av andra individer. 

Trovärdigheten är jämförbar med den kvantitativa forskningens interna validitet 

(Bryman, 2011:354). Studien utfördes noggrant utefter ovan nämnda etiska riktlinjer, 

vilket ökade trovärdigheten. Dessutom anser vi att användandet av fokusgrupper ökade 

trovärdigheten. Detta genom att skildringar som togs upp av eleverna kunde diskuteras 

och utvecklas av andra i gruppen.  

Delkriteriet överförbarhet behandlar möjligheten att applicera de framkomna resultaten i 

liknande miljöer och hade i kvantitativ forskning kallats extern validitet. Inom kvalitativ 

forskning är det vanligt att informanterna är få till antalet eller att ett särskilt fall 

undersökts noggrant, för att i redogörelsen kunna inkludera en stor mängd detaljer om 

undersökningens fokus. Tanken är förutom att skriva fram det som faktiskt sägs även 

fundera över meningen och betydelsen av det. Andra personer kan då få hjälp att avgöra 

överförbarheten av resultaten (Bryman, 2011:355). Överföringsaspekten i arbetet är 

relativt liten eftersom vi endast intervjuat 24 stycken. Men målet har inte varit att dra 

några generella slutsatser om hur elever uppfattar bedömning av komplexa rörelser. Syftet 

var att på djupet beskriva en grupps uppfattning om sin upplevda verklighet. Resultatet 

är gällande för eleverna vid det tillfället intervjuerna genomfördes, deras uppfattning kan 
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i efterhand förändras. Vi kan ha medvetandegjort eleverna om bedömningen vilket gjort 

att de blivit mer lyhörda när läraren diskuterar ämnet. Eftersom ämnet undersökts 

noggrant kan ändå delar av resultatet likna andra elevers uppfattningar i en annan kontext. 

Pålitligheten motsvaras enligt Bryman (2011:352, 354-355) av den kvantitativa 

forskningens reliabilitet vilket innefattas av intern och extern reliabilitet. Den interna 

reliabiliteten blir relevant då åtminstone två forskare studerar något tillsammans och 

handlar om hur de ska tolka datan på ett gemensamt sätt. Extern reliabilitet berör hur 

andra forskare ska kunna genomföra undersökningen igen med identiskt eller liknande 

resultat. Detta är i kvalitativa studier svårt att åstadkomma, det viktiga är att tydligt 

förklara och dokumentera alla delar av forskningsprocessen, för att utomstående ska 

kunna bedöma studiens genomförande. Den interna reliabiliteten arbetade vi med genom 

att alltid sitta tillsammans då empirin kategoriserades. Därmed kunde oklarheter 

diskuteras för att skapa en gemensam bild. Vidare beskrevs undersökningens 

tillvägagångssätt tydligt i genomförandet, vilket uppfyller den kvalitativa betydelsen av 

extern reliabilitet.  

Objektiviteten i kvantitativ forskning går inte helt och hållet att applicera på kvalitativ 

forskning men kan ändå kopplas till detta delkriterium. Möjlighet att styrka och 

konfirmera handlar om att forskaren ska ha utfört sitt arbete i god tro. Vidare handlar det 

om att forskaren ska kunna försäkra sig om att inte medvetet tillåta egna värderingar eller 

teoretisk inriktning påverka resultaten i studien. Granskare ska alltså ha möjlighet att 

avgöra huruvida resultatet kan styrkas (Bryman, 2011:355-356). Genom hela arbetet har 

vi arbetat i god tro och vi anser personliga värderingar inte ha inverkat på det. Vald teori 

har varit väsentlig i analysen av resultatet men den har inte påverkat resterande delar av 

uppsatsen. 
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6 Resultat och analys  

Studiens resultat framförs i detta kapitel under huvudrubrikerna “Antingen kan man idrott 

eller så kan man det inte”, “Viktigt i ämnet”, “Mindre värda aktiviteter” och “Egenskaper 

som inte bedöms”. Dessa rubriker utgör de teman som framkom vid bearbetningen av 

materialet och kopplas till frågeställningarna. Efter resultaten, under varje huvudrubrik, 

följer en analys baserat på studiens teori.  

 Antingen kan man idrott eller så kan man det inte 

I fokusgrupperna diskuterade eleverna bedömning i ämnet och då kom samtalet i några 

grupper in på rörligheten och betydelsen av att vara rörlig. En allmän uppfattning var att 

rörlighet är något en individ föds med och det ansågs vara mycket komplicerat att öva 

upp rörligheten. I samtalen lyftes aldrig någon form av rörlighetsträning kopplat till 

lektionerna i idrott och hälsa. Det framkom dock att rörlighet är något som kan behövas i 

undervisningen. En elev kommenterade detta på följande sätt:  

Vissa är ju allmänt orörliga och vissa är ju mer rörliga, man kan ju födas som mer rörlig 

eller mindre rörlig. Det är ju rätt svårt så för jag har alltid varit orörlig i hel mitt liv. Man 

försöker ju ändå delta lite.  (elev 1) 

I en annan fokusgrupp diskuterades rörlighet och det framkom att trots begränsningar i 

rörligheten kunde individen prestera på ett tillfredsställande sätt. Kommunikationen 

yttrades med följande: 

Jag tänker att man kan ju inte hjälpa om man är jättestel, man kan ju vara hur duktig som 

helst ändå. (elev 17) 

Man kan också öva upp det lite men det kanske inte är något man gör. (elev 19) 

Ja, fast inte om man är hur stel som helst. (elev 17) 

En gemensam sak för eleverna var att de uppfattade bedömningen som att den utfördes 

konstant, på alla lektioner och hela tiden. Utifrån denna inställning om bedömningen går 

det förstå elev 1:s uttalande om att delta och försöka, möjligheten att träna upp rörligheten 

på lektionerna uppfattades vara liten. Förståelsen för hur bedömningen genomförs är lite 

osäker men uppfattningarna om hur den går till lyftes med: 
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Vi bedöms nog generellt över de flesta lektionerna för vad man presterar, antar jag, vad 

man än gör. Vi får inte ut någon information om det. (elev 14) 

Prestationerna läggs ihop och blir till slut en helhet. (elev 11) 

Jag tror att alla lektioner värderas ungefärligt lika och att läraren väger samman det man 

gjort på lektionerna fram mot slutet. (elev 6) 

Elevernas beskrivningar fick varken med eller mothåll från övriga elever i 

fokusgrupperna. Men utifrån elevernas utsagor framgick att de vanligtvis inte vet syftet 

med lektionerna. Innehållet på lektionerna utfördes utan förståelse av målen. 

Lektionsmiljön i idrott och hälsa försvarar dock utifrån en grupps förståelse att läraren 

inte framför mer om det som ska uppnås. Huruvida eleverna lyckats bra i förhållande till 

målen framförs först i slutet av terminerna. Detta framkom i följande dialog: 

Läraren säger inte så mycket vad vi ska kunna. (elev 8)   

Nej, men lite så är det faktiskt, vi bara gör en massa saker men vet inte varför typ. (elev 

6) 

Nej, varför vi gör det vet vi inte. (elev 7) 

Det är inte på samma sätt i idrottshallen, som i andra lektionssalar, läraren kan ju inte 

bara dra upp en PowerPoint till exempel och visa kursplanen. För den har ju inte 

kommenterats något vidare. (elev 6) 

Det fanns en förståelse till varför eleverna inte har delgivits information i dialogen. I en 

annan grupp framgick att eleverna tidigare fått information angående områden de kunde 

förbättra sig på, samtalen utfördes två gånger varje läsår. Detta lyftes av en elev på 

följande sätt:  

Han brukar ju ha betygssamtal med oss, innan jul- och sommarlovet, så vet man ungefär 

var man ligger i de olika områdena och vad man ska göra för att förbättra sig. Men vi får 

inte reda på något i början eller i mitten av terminen. (elev 9) 

I en fokusgrupp framkom att eleverna ibland fick reda på ungefär vad de ska lära sig. Det 

verkade inte vara avgränsat till specifika betygsnivåer, utan mer översiktligt vilka 

bedömningsaspekter läraren förhöll sig till. Detta gällde uteslutande för de större 

ämnesområdena. Eleverna framförde detta i ett samtal med varandra på följande sätt: 
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Typ om vi börjar på ett nytt område, då säger läraren betygskriterierna på området. Typ i 

dans ska ni utföra de här rörelserna och sen i takt och sånt. (elev 17) 

Då och då ger ju läraren exempel på vad man kan kunna, så man vet lite vad som krävs. 

(elev 18)  

Som i styrka har vi fått reda på ungefär vad vi ska kunna. (elev 17)  

Om det är mindre områden tycker jag inte att han berättar så mycket.  (elev 19) 

6.1.1 Analys 

Enligt Broady (1990:269-270, 272-273) ska det symboliska kapitalet fördelas av en 

individ i fältet. Eleverna är väl medvetna om att det är läraren som genomför detta. Vidare 

kämpar eleverna som intervjuats om att uppnå det Bourdieu, Broady och Swartz 

(1997:127, 1990:270, 2002:655-656) lyfter fram som symboliskt kapital utefter vissa 

speciella regler som finns inom fältet. Det symboliska kapitalet som eleverna strävar efter 

är det som upplevs vara värdefullt. Det värdefulla utgår på något sätt från kunnandet och 

egenskaper som lärarna framhäver som betydelsefulla i fältet. Eftersom lärarna inte, på 

ett tydligt sätt till alla elever, nått ut med sitt budskap om de egenskaper som anses viktiga 

är elevernas förståelse tolkningar av lärarens budskap. Eleverna kommer handla utefter 

vad de tror förväntas av dem för att uppnå ett högt betyg. 

Tankarna om betydelsen av rörlighet går i olika riktningar. En individ ger det ett relativt 

högt symboliskt kapital (Broady, 1990:171, 300). Eleven upplevde sig vara mindre rörlig, 

vilket påverkade elevens deltagande. Detta genom att han endast försökte delta på något 

sätt. Samtalet fördes inte om betydelsen för den begränsade rörligheten påverkade eleven 

inom flera områden i undervisningen. Den andra gruppen kan ha haft det i åtanke då 

begränsningar i rörlighet inte sades påverka en individs symboliska kapital i 

undervisningen (Broady, 1990:171, 300). 

 Viktigt i ämnet 

I intervjuerna framförde eleverna tydligt specifika ämnesområden som extra viktiga i 

ämnet. Dessa lyfts upp i de två nedanliggande underrubrikerna, där eleverna verkar vara 

samstämmiga i sina uppfattningar.  
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6.2.1 “Teoriidrott” 

Eleverna hade uppfattningen att teori var vanligt förekommande i undervisningen för 

idrott och hälsa i grundskolan 7-9. Det ställdes i relation till vad de tidigare gjort i idrott 

och hälsa, vilket antagligen varit mer praktiskt inriktat. Teorin ses som något nödvändigt 

ont då det egentligen inte är roligt eller dessutom ens något som tillhör idrotten. Detta 

belystes nedan av två elever på ett varierat sätt och de fick medhåll av andra i grupperna: 

När man var mindre tyckte man det var kul för då lekte man mest, men nu när man 

kommer i högstadiet så har vi nästan lika mycket teori som aktiviteter. (elev 1) 

De har gått över till rätt mycket teoretiska övningar och sånt där, mer att lära sig allt om 

muskelgrupperna. Mer än just vanligt att bara ha praktiskt. (elev 14) 

Det var tydligt att eleverna var missnöjda med utrymmet teorin fått i ämnet. Även i en 

annan grupp diskuterades de teoretiska inslagen, med liknande uppfattningar, enligt 

följande:  

Det känns som att vi haft mycket teori på sistone. (elev 8)  

Teoriidrott. (elev 5)  

Ja vi har haft jädrigt mycket teori nu i nian. (elev 6)  

Ja det tog typ två månader innan vi hade vår första idrottslektion. (elev 5) 

Utifrån uttalandena går det avläsa att teori ansågs vara skilt från praktiken. Det var 

möjligtvis något som inte gjordes i idrottshallen, utan i ett traditionellt klassrum. 

Bedömningen av de teoretiska kunskaperna genomfördes med hjälp av prov och skriftliga 

inlämningar. Vidare framkom att de hade prov i områdena dans, styrka och kondition, 

vilket belystes på följande sätt: 

Nu har vi börjat med ett område om styrketräning som vi ska ha prov i. Då tror jag läraren 

sa att om vi lärde oss många begrepp så skulle man nog klara provet, så det är nog 

viktigast. (elev 19) 

Men de här stora områdena som dans, styrka och kondition, är ju till och med områden 

som vi ska ha prov på. (elev 18) 
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Vi har ju såna här teoriinlämningar och sånt, och om man då har ett E på dem så känns 

det som att man får det i betyg oavsett hur det går på lektionerna. (elev 17) 

Elev 17 verkade ha uppfattningen att det var resultatet av teoriinlämningarna som 

utgjorde hela betyget. I flera grupper diskuterades olika teoretiska kunskaper och vad som 

krävs för de olika betygsstegen. Elev 16 tar upp att man för ett E ska kunna ge en 

fysiologisk beskrivning av de rörelser som utförs. 

Då skulle man kunna göra ett kast typ och träffa något. När du böjer ihop armen så går 

biceps ihop och så drar den ut sig när man kastar [visar med sin arm samtidigt som det 

uttrycks]. Jag antar att man kan säga när man kastar så rör sig bicepsen. (elev 16) 

Samma elev belyste senare i diskussionen skillnaden på vad som krävs för ett E och ett C 

och några andra i gruppen redogjorde för betyget A. De menade att med högre betyg 

ökade betydelsen av det teoretiska kunnandet. Att kunna besvara vad, hur och varför 

musklerna tränas i olika aktiviteter verkade också vara ett viktigt moment. Elev 13:s 

uppfattning tydde även på att man för de högre betygen skulle kunna se och uttrycka 

sambandet mellan det praktiska görandet och den bakomliggande teorin.  

Man måste förstå mer varför man gör saker och hur man gör dem, måste kunna det lite 

extra mycket typ. Och sen kommer det in väldigt mycket teoretiskt i C, det tror jag inte 

att det är för E. (elev 16) 

Man kan ge en utförlig beskrivning för vad och hur det tränas, vilka muskler och om det 

är statiskt eller dynamiskt. (elev 14) 

Allting sitter ju ihop...! Om du gör det på det praktiska så gör du det på det teoretiska, om 

du får fotboll så kanske du får en sådan uppgift. Vad tränas, hur gör du det och varför? 

Hur känns det efteråt? Får du träningsvärk eller hur man ska förklara det, typ något sådant. 

(elev 13) 

Ytterligare en grupps diskussion tydde på att eleverna skulle ha någon form av teoretiskt 

kunnande för de högre betygen. På frågan, vad de trodde krävdes för högre betyg än E i 

komplexa rörelser sade en elev följande: 

De kunskaperna man har, kanske vet vad en statisk rörelse är. (elev 2) 
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6.2.2 Dans, orientering och simning  

Teori verkade inte vara det enda som är viktigt i ämnet. Utöver det belystes även 

aktiviteterna dans, simning och orientering som extra viktiga för betyget. Uppfattningen 

delades i flera fokusgrupper och beskrevs på olika sätt. Individerna som tog upp det 

tillhörde framförallt kategorin som utövade bollspel på fritiden. Nedan framförs en dialog 

mellan elev 6 och 8 samt ett påstående av elev 17 enligt följande:    

Vissa aktiviteter, till exempel dans, simning och orientering, spelar större roll för betyget 

än andra. (elev 6) 

Ja, för att de är en stor del inom idrott i skolan. (elev 8) 

När vi hade dans, blev vi ju bedömda. (elev 17) 

Av de tre aktiviteter som lyftes var det endast dans som diskuterades vidare och 

utvecklades, de två andra nämndes endast vid ett fåtal tillfällen men lades ingen större 

vikt vid. Att dans ansågs vara mer värdefullt än andra aktiviteter verkade göra att eleverna 

hade uppfattningen att bedömningen i idrott och hälsa var orättvis. De föreningsaktiva 

inom dans ansågs ha en fördel i ämnet. Diskussionerna kring detta skedde dels i en grupp 

där tre elever utövade bollsporter och den fjärde dans. Bollsportseleverna var betydligt 

fler i gruppen som diskuterade detta. De fick inget direkt medhåll av danseleven som inte 

heller påpekade motsatsen. Nedan följer några uppfattningar framförda av 

bollsportseleverna: 

Det är ju typ som om att man skulle sätta ut tjejerna eller andra killar som inte tränar 

hockey och säga att de ska vara lika bra på det som tjejerna som är aktiva i dansföreningen 

och tränar tre gånger i veckan på det. Det är lite ojämn bedömning det där. (elev 6) 

De får ju fördel för sin fritid men det får inte vi på samma sätt. (elev 7) 

Vidare ställdes dans i motpol till bollsporter. Ett par elever menade att dans var svårare 

än dessa aktiviteter, vilket en elev belyste på följande sätt: 

Men de andra kriterierna är inte alls lika svåra som dans. Som i bollsporter räcker det ju 

att man är med och försöker. (elev 18) 



  

 

38 

Inom dans framkom dock ingen hierarki, då det i intervjuerna aldrig nämndes någon 

särskild dans som mer värdefull. Eleverna lyfte istället fram flera rörelsekvaliteter som 

betydelsefulla i alla danser. De flesta eleverna verkade ha bra koll på och var 

samstämmiga om vad som krävdes för betygsstegen i just dans, vilket förmodligen 

hängde ihop med att läraren förmedlat kriterierna bättre i dans än andra ämnesområden. 

Kvaliteterna för ett E lyftes exempelvis fram enligt följande: 

Ja om de andra kör en dans så kan man inte bara börja hoppa typ, man måste ju ha lite 

känsla för det typ. Jag tror att det spelar rätt stor roll. (elev 6)   

Man ska kunna dansa eller röra sig på ett visst sätt. (elev 11) 

Uttalandena tydde på att det i dans inte räckte med att spontant följa musiken utan det 

måste se ut på ett speciellt sätt, vilket inte utvecklas vidare. Utöver detta skulle rörelserna 

genomföras i takt till musiken. En elev belyste på följande sätt vad som krävdes för att få 

ett C eller A inom dans: 

Antagligen behöver kunna det lite mer och så, att göra det i bättre takt till musiken och 

så i dans. (elev 7)  

Flera andra elever framförde liknande tankar för de högre betygen i dans, alltså betydelsen 

av att hålla takten. Vidare beskrevs taktkänslan tillsammans med förmågan att röra armar 

och ben i kombination med varandra som komplexa rörelser. Några elever belyste att 

även detta var en faktor som bedömdes och att det i dans var relativt enkelt att se.  

Framförallt i dans tror jag man kan se komplexa rörelser, för där kanske man kan se om 

man kan röra på armar och ben samtidigt och har taktkänsla och allt det. (elev 1)  

Ja, att man använder både ben och armar kanske. Inte bara benen. (elev 12)  

Utöver förmågan att kunna röra armar och ben på ett smidigt sätt, belyste även en elev att 

en rörelsesekvens ska passa ihop med nästkommande. Det kräver dessutom när man 

dansar att minnas dansens utformning.  

Dans handlar ju om hur man följer upp olika steg, man ska komma ihåg alla olika steg i 

en dans. Det är inte bara liksom en rörelse, att flytta sig dit. Det kan ju vara många, typ 

så, det tänker jag. (elev 21)  
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6.2.3 Analys 

Broady (1990:228) tar upp att en individs habitus formas omedvetet av allt den upplevt i 

livet. De flesta eleverna i undersökningen uppger att de utövar någon form av bollsport. 

Det medför därmed att dessa elever har skapat en habitus utifrån detta. På liknande sätt 

har de elever som inte idrottar alls, som dansar på fritiden och de som tränar själva 

hemma, skapat sig en habitus utifrån det. Elevernas habitus kan förekomma som ett 

symboliskt kapital, det beror dock på vad som värdesätts i fältet (Broady, 1990:229). 

Eftersom teori anses vara ett viktigt inslag i ämnet, gynnar det elever som är mer teoretiskt 

inriktade. Att eleverna med en habitus av bollsporter är missnöjda med ett ökat fokus på 

teori uppfattas därmed inte som konstigt. En rimlig förklaring till det kan vara att dessa 

elever har ett aktivitetsfokus, en uppfattning om att idrott och hälsa bara ska vara ett 

praktiskt ämne och ge ett avbrott från de teoretiska ämnena i skolan. Detta för att bibehålla 

sitt höga symboliska kapital i ämnet. 

Vidare menar Bourdieu (1997:96) att doxa är något som uppfattas som självklart i ett fält. 

Upplevelsen är att doxan i ämnet länge varit att det endast setts som praktiskt. Doxan är 

dock något som kan förändras, vilket det verkar som att den håller på att göra eftersom 

att teori har fått en mer framträdande roll i ämnet. Teoretiseringen blir därmed en 

heterodoxa och att det ses som praktiskt blir ortodoxa. Detta innebär inte att ämnet endast 

ses som teoretiskt, utan att de praktiska kunskapernas självklara ställning utmanas i fältet 

(Aakvaag, 2011:170-171). Under hela elevernas skoltid har de präglats av hur viktigt det 

är med prov, viktigt eftersom att de poängsätts och leder till ett betyg. Detta har kommit 

från alla ämnen i skolan. Det råder samstämmighet om att proven är viktiga i skolan, de 

kan ses tillhöra en doxa (Bourdieu, 1997:96). Om något innehåll examineras med prov 

anses det automatiskt vara av särskild betydelse för betyget. Höga poäng på prov leder 

vanligtvis till ett högt symboliskt kapital (Broady, 1990:171, 300). 

Elevernas uppfattning om dans i ämnet är att det tillhör en del i kunskapskraven att kunna 

uttrycka sig på ett speciellt sätt. Det ska genomföras med någon form av flyt, dels genom 

att kunna koordinera armar och ben i takt till musiken. Detta kan kopplas till logiken 

uttryck som handlar om att prestera något estetiskt tilltalande (Engström, 2010:53-60). 

Eleverna med danshabitus är mer vana att följa logiken uttryck och besitter därmed ett 

högt symboliskt kapital i fältet. Att dessa elever förväntas dansa med flyt anses alltså som 

en tillgång i ämnet. Detta uttrycker eleverna med bollsportshabitus missnöje om, eftersom 
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att de inom fälten för till exempel fotboll eller ishockey är mer vana att följa logikerna 

tävling och rangordning samt fysisk träning. De få elever med danshabitus framför dock 

aldrig motsatsen. Detta kan kopplas ihop med att de inte vågade göra sin röst hörd och då 

möjligtvis inte håller med. Det kan även tyda på att de delar uppfattningen om att dans är 

mer värdefullt i ämnet. De väljer att inte säga något eftersom de redan besitter ett högt 

symboliskt kapital. De har omvandlat sitt kapital från fritidens dansfält till fältet för 

undervisningen i idrott och hälsa (Broady, 1990:273). Därav har de enklare att nå ett högt 

betyg i ämnet.  

 Mindre värda aktiviteter 

I en fokusgrupp där eleverna var föreningsaktiva i någon bollsport, framkom ett missnöje 

med att just deras aktiviteter inte bedömdes på samma sätt som dans. Grunden låg i att 

både dans och bollsporter är aktiviteter som går att träna på fritiden, vilket motiverar att 

de borde bedömas likadant. Två elever i en grupp framförde detta på följande vis och fick 

medhåll av övriga i gruppen: 

Jag tycker det är konstigt att typ dans är ett kriterium och inte såhär som fotboll och 

bollsporter. (elev 17) 

Ja för dans är ju sånt man håller på med på fritiden och de som dansar kan ju dansa liksom. 

(elev 18) 

Eleverna ansåg att de relativt ofta själva fick bestämma över lektionsinnehållet. 

Vanligtvis valdes då någon bollsport eller bollek, eftersom att det var något de uppfattade 

som lustfyllt. Badminton och bordtennis var de enda två bollspellsaktiviteterna som var 

undantagna från det fria valet. Detta sades bero på att läraren själv valt det innehållet till 

ett senare tillfälle, vilket gjorde att det uppfattades som viktigare än andra aktiviteter på 

lektionerna med fritt val. Två elever framförde detta på följande sätt: 

Ja, vi brukar få välja själva om han inte har någon idé och oftast blir det typ innebandy. I 

nian har vi haft väldigt mycket att vi får välja själva. Det är bara badminton och pingis vi 

inte fått välja eftersom läraren har valt det åt oss. Det känns som att de är viktigare. (elev 

7) 
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Om läraren inte kommit på någonting så har vi fått bestämma och då har vi bara tagit 

något vi kan och tycker är roligt, typ som Harry Potter [en bollek]. Det kanske inte är för 

att läraren ska bedöma oss just i det. (elev 1)   

Den fria leken på lektionerna diskuterades vidare i en annan grupp. En elev hade uttolkat 

en  möjlig anledning till varför den fria leken inte bedömdes på samma sätt, vilket 

framfördes med:  

Vi kör ju fotboll en hel del, när det är fri lek så brukar det vara populärt. (elev 23) 

När vi spelar fotboll känns ju inte lika seriöst som annat. För då går ju typ tio stycken och 

gör något annat, eftersom han säger att man får göra vad man vill. (elev 18) 

Elev 18:s inlägg bifölls av övriga elever i fokusgruppen. En elev framförde en lite 

annorlunda tanke jämfört med de andra eleverna. En anledning till varför lekar bedömdes 

vara mindre värda, som inte styrktes av andra elever i fokusgruppen var:   

Det finns ju kanske inte så många kriterier att bedöma i en lek. Det kan ju vara någon 

sådan anledning till att det inte bedöms på samma sätt. (elev 17) 

6.3.1 Komplexa rörelser i dessa aktiviteter 

Gemensamt för alla 24 elever var att begreppet komplexa rörelser var svårtolkat, 

åtminstone till en början. Intervjuarnas förståelse av elevernas dröjande svar var att de 

aldrig tänkt på innebörden av begreppet tidigare och därmed hade svårt att beskriva det. 

Osäkerheten kring begreppet exemplifierades på följande sätt: 

Lite svåra rörelser va? Eller? (elev 18) 

Att man typ rör sig lite på flera ställen. Att man rör flera muskelgrupper på en gång. (elev 

16)       

Det blir ju komplext om det är hela kroppen som används typ, inte bara att man sitter still 

och skjuter iväg något från fingret typ, nej jag vet inte men typ så. (elev 7) 

När eleverna fått tänka till om begreppet kom diskussionen in på rörelser i gymnastik som 

de antog är komplexa rörelser. Förståelsen inbegrep att det krävdes mer teknik och att 

rörelsen var komplicerad att utföra, vilket exemplifierades med:  
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Det är ju lite teknik i att hoppa över en plint, det går ju inte bara att hoppa vanligt då 

kommer man ju inte över den. (elev 17) 

Kompiskullerbytta, det är jävligt komplext. (elev 18) 

En rörelse som en grupp fastnade för och antog var en komplex rörelse var ett moment i 

en hinderbana. Det avancerade innefattades av att upprätthålla kroppskontrollen i ett 

hopp, för att kunna förbereda sig inför kullerbyttan samt att landa på ett säkert sätt. 

Rörelsen framfördes enligt följande: 

I en hinderbana som vi hade en gång, då skulle vi hoppa ner på en matta och göra en 

kullerbytta precis efter vi hade landat typ. (elev 13) 

Bedömningen av komplexa rörelser diskuterades vidare inom en grupp. Gruppen 

framförde på ett tydligt och betygsgraderat sätt hur handstående med en nedrullning ska 

utföras. Uppfattningen utgick främst från elev 21 med särskild kunskap på området och 

de övriga eleverna verkade hålla med till viss del. 

Om jag ska göra en handstående nedrullning så för E behöver man kanske hjälp och då 

är den ju inte perfekt. Den är kanske lite vinglig också men man har ändå gjort den typ. 

(elev 21) 

För C kanske man kan göra det utan hjälp men fortfarande lite vingligt. Sen för A kan 

man klara den utan hjälp och den är perfekt och så. (elev 23) 

Ja, man ska ju klara det själv men vissa kan ju spreta med benen och det kan ju vara lite 

rörelser i benen men det är ju lätt hänt. Detta kan ju gälla för en med betyget C. Sedan en 

som har A fixar en handstående med en snygg nedrullning och så, det ska vara nätt och 

det ska absolut inte se klumpigt ut. Det tänker jag, men jag har ju gått i gymnastik också. 

(elev 21) 

Vidare framförde flera grupper en mängd komplexa rörelser och kvaliteter som framförs 

i samband med aktiviteter som innefattar en boll. Kvaliteterna består i att på skilda sätt 

hantera bollen, exempelvis lyftes grundformen kasta återkommande. I en dialog mellan 

elev 23 och 21 lyftes att precision och en avvägd kraftinsats är betydelsefulla 

beståndsdelar i ett kast. Eleverna lyfte detta på följande sätt:   

Man kan i alla fall kasta någorlunda rakt så att man inte bara missar hela tiden. Det går 

inte bara kasta bollen rakt ned i golvet. (elev 23) 
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Nä, men det kan ju vara att man bedöms på om man har koll på hur hårt och vart man ska 

kasta. (elev 21) 

Exempel på komplexa rörelser i badminton handlar om att kunna utföra slagen men även 

kunna läsa motståndaren för att förbereda sitt nästkommande slag. Det framfördes i en 

konversation enligt följande:  

Hitta vart bollen är, ha ett rack som är liksom en bit ifrån, slå ett bra slag med bra 

precision. (elev 5)  

Att kunna förflytta sig till dit, där bollen kommer. (elev 6)  

Bollsinne var tydligt något som ansågs vara viktigt i bollsporter. Det handlar om att kunna 

förflytta sig med en boll och samtidigt ha kontroll över den. Elev 2 hade en tanke om 

bollsinne vilken har vissa likheter med elev 18 och elev 20:s konversation. De framförde 

sina tankar om detta på följande vis: 

Man kanske har bollsinne, typ att man kanske kan springa med bollen, typ trixa lite med 

den. (elev 2) 

Det är väl typ hur väl man utför rörelserna också. Alltså om man klarar det med flyt eller 

så, bollteknik. (elev 20)  

Ja, alltså om man får en passning och bollen studsar iväg tio meter så kan man ju inte ha 

flyt. (elev 18) 

Förutom vad bollsinnet består av framkom även en tanke om bedömningen av det, vilket 

tyder på en osäkerhet om vad som verkligen bedöms.   

Kontrollera sig själv. Att man kan typ springa och kasta eller springa och fånga samtidigt 

kanske. Jag vet inte om det bedöms, men det kan vara en tanke. (elev 6) 

En individ ansåg att komplexa rörelser bedömdes mer i gymnastiken jämfört med lekar 

som Harry Potter. Anledningen till det var att rörelserna i gymnastik kan visas på alla 

nivåer. Rörelserna i Harry Potter ansågs inte vara tillräckligt komplexa, individen 

framförde det enligt följande:  
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Jag tror inte ens att man kan få A i Harry Potter, det är ju bara en lek. I den kanske man 

som mest bara kan få ett E och sen kanske i gymnastiken så kan man kanske komma upp 

hela vägen till ett A. (elev 23) 

Tanken som framfördes om att bara kunna få ett E i Harry Potter var elev 23 ensam om. 

Något av en motsats framfördes i en grupp. Det är möjligt att få A i Harry Potter, men det 

kan vara svårt för alla individer att prestera på den nivån som krävs för att nå det. Elev 2 

belyste det på följande sätt: 

Det kan vara att man kanske springer fram och ska kasta, sen ser man att någon kastar 

mot en och så hoppar man över bollen. Det kanske inte alla som kan det. Att man kan 

försöka undvika den och sen ändå kunna kasta bollen. (elev 2) 

För att uppnå de högre betygen behövde eleven besitta en känsla för aktiviteten, vilken 

kan kopplas till en mängd moment, inom skilda aktiviteter. För att lyckas flera gånger 

krävs mer än tur i ett försök, vilket eleven lyfte med:  

Om man gör något upprepat så kanske man har känsla, till exempel slagskott i krysset. 

(elev 5) 

6.3.2 Egenskaper som eleverna tror bedöms 

Eleverna hade många tankar om vad komplexa rörelser i de mindre värda aktiviteterna 

kunde innebära samt hur utförandet skulle vara för de specifika betygsstegen. När 

eleverna tillfrågades om bedömningen kom andra faktorer upp, såsom delta, försöka och 

kämpa. Alla grupper diskuterade att närvaro inte räckte för att klara sig i ämnet med ett 

godkänt betyg, utan eleverna behövde delta i aktiviteterna enligt följande: 

I de vanliga lekarna så räcker det att man deltar och försöker. Alltså om man bara ger upp 

eller om man kämpar och försöker klara det. Men det räcker ju inte i dansen utan där 

måste man ju kunna liksom. (elev 18) 

Först och främst att man är med på lektionerna överhuvudtaget. Sen att man är lite aktiv, 

kämpar för sitt lag typ. Inte bara står still i mitten och kollar på. (elev 13) 

Är man verkligen kass men ändå försöker, så tror jag att man får ett E. Det är ju inte bra 

om man håller i en boll och sen bara släpper den, utan man måste verkligen försöka få 

iväg den. (elev 1) 
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Jag tror det handlar mer om att man gör sitt bästa och inte bara skiter i det. Utan att man 

gör det och kämpar lite och så istället för att bara struntar i det. (elev 11) 

Det framfördes att deltagandet alltid värderades högre än att observera undervisningen 

från sidan. Om eleven är i skolan bör hen alltid försöka göra sitt yttersta. Detta oavsett 

hur bra eleven var, följderna av deltagandet var bara positiva. 

Det är skillnad på om man typ sitter jämte hela tiden eller om man är med och försöker 

som i exempelvis dans. Även om man inte kan så försöker man. Ska man vara med så 

kan man ändå göra det riktigt känns det som. (elev 8) 

En vanligt förekommande uppfattning var att bara genom deltagande garanteras individen 

ett godkänt betyg. Vilket av de godkända betygen deltagandet leder till varierade enligt 

följande: 

Man kan ju knappt få ett F om man är med och försöker lite. (elev 5) 

För de högre betygen så tror jag att man måste kunna lite mer än att bara försöka. (elev 

1) 

En individ framförde att det var lätt att prestera på A-nivå i bollekar med följande 

förklaring:  

Ja, alltså jag tror man kan få A i bollekar bara man är där och göra det man kan typ. (elev 

18)  

6.3.3 Kvantitativ bedömning anses förlegat 

I fokusgrupperna framkom uppfattningar om att det finns ett antal faktorer som inte 

bedöms i ämnet. Alla dessa kan framförallt kopplas till de mindre värda aktiviteterna. En 

av faktorerna var att vinna, vilket flera grupper uppgav men där vissa menade att det var 

vanligt att eleverna själva räknade poäng för att kora en vinnare. Det var dock inget 

läraren ansågs ta hänsyn till vid betygsättningen. Någon elev framförde dessutom 

uppfattningen att poängräkning var vanligare när de var yngre. Detta belystes av fyra 

elever enligt följande: 

Jag tror det är många som vill det men jag tror inte det bedöms vilka som vinner eller om 

man har vinnarskalle. (elev 1) 
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Ja, men jag tror det är lite så här. Förr så var det mer ‘krig’ om man spelade bandy, man 

ville ju verkligen vinna. Nu är det mer att man bara spelar lite så får man räkna själv. 

(elev 6) 

Det kan ju vara viktigt att vinna för en individ, men jag tror inte det är det viktigaste målet 

i idrotten. (elev 11) 

Klart att det är en viktig del att göra sitt bästa, man vill ju vinna. Men det bedöms ju inte 

om man gör flest mål och vinner. (elev 17) 

Vidare lyftes en annan kvantitativ aspekt, vilken innebar att bedömningen inte görs utefter 

hur mycket eleven klarar av rent fysiskt. Följande påstående tydde även på att eleven hade 

uppfattningen att alla elever oavsett kön skulle ha lika villkor att nå ett högt betyg i ämnet.  

Jag tror inte det har att göra med hur mycket man klarar av. Om det varit så hade man 

behövt vara jättestark för att få ett A, då hade det ju varit lättare för killar än tjejer att få 

högt betyg. (elev 3)  

En annan grupp förde en dialog kopplat till liknande tankar kring bedömningen. En elev 

hade till en början inställningen att hur långt man kan kasta en boll tas med i 

bedömningen. Elev 24 förklarade sedan sin syn på detta och lät väldigt självsäker på att 

det inte var något som bedömdes. Elev 21 påverkades betydligt av sin kamrats argument 

och diskussionen ledde till en samstämmighet i gruppen att detta inte var betydelsefullt 

för betyget. Delar av dialogen lyfts på följande sätt:  

Det kan ju säkert vara något sådant att hur långt man kastar bedöms. (elev 21)  

Så sjukt kan det inte vara, du kastar en meter och då får du ett E och du kastar tre meter 

och får ett A. Så går det liksom inte göra. (elev 24)  

Nej, inte när du säger det så. (elev 21)  

I en grupp rådde en viss oenighet om kvantitativa prestationer utgör ett underlag för 

betyget. Alla var överens om att det krävdes någon form av minimum för vad som ansågs 

vara godkänt, kravet de talade om var dock lågt. Oenigheten låg i om kondition bedömdes 

överlag. Någon menade att den inte gjorde det medans en annan hade uppfattningen att 

man inte kunde ha hur dålig kondition som helst, för att nå de högre betygen. Delar av 

diskussionen lyftes enligt följande: 
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Kan man inte kolla på kondition eller bedömer man konditionen? Nä det kan man ju inte 

göra. Det är ju orimligt. (elev 19)  

Men siktar man på ett A kanske man inte kan springa 2,4 kilometer på 20-30 minuter. 

(elev 17)  

Fast, försöker man går det ju inte att springa så långsamt. (elev 18)   

Ytterligare en elev från en annan grupp belyste liknande tankar. Hur mycket eleven kunde 

lyfta eller hur långt individen kunde springa var inte avgörande för betyget. Påståendet 

tydde dock på att utförandet av rörelser var grundläggande för att få ett godkänt betyg i 

ämnet, samtidigt som det inte spelade någon roll hur stark eller hur bra kondition eleverna 

har. Detta belystes enligt följande: 

Det kanske inte direkt är konditionen och hur mycket man kan ta i bänkpress eller så, 

alltså styrkan. Men liksom att man klarar allting. (elev 24) 

6.3.4 Analys 

Under ett antal lektioner erbjuds, enligt två grupper, klassen fri lek och får därmed välja 

vilka aktiviteter som ska utföras. Det vanliga är att det blir innebandy eller fotboll, ett 

lektionsinnehåll som inte uppskattas av alla vilket leder till att klassen och hallen delas 

upp. Uppfattningen är att eleverna som är duktiga på de valfria aktiviteterna ändå inte får 

ett högt symboliskt kapital. Detta sägs bero på att läraren inte värdesätter aktiviteterna 

som inte är obligatoriska. Eleverna med habitus från liknande aktiviteter besitter då ett 

lägre kapital än de som är duktiga på de obligatoriska aktiviteterna (Broady, 1990:228-

229). Lektionsinnehållet som eleverna utför hamnar inom logiken lek och rekreation då 

eleverna inte upplever något prestationskrav, målet är att ha roligt för stunden i fysisk 

aktivitet. Faktum att det är valfritt stärker kopplingarna till logiken (Engström, 2010:66-

72). 

I resultatet framkom att eleverna till en början hade svårt att tolka begreppet komplexa 

rörelser. Trots det upplevdes att de gav tydliga beskrivningar av vad komplexa rörelser 

skulle kunna vara i de mindre värda aktiviteterna. Detta skulle kunna förklaras med att 

majoriteten av de intervjuade hade bollsportshabitus (Broady, 1990:228-229). Den 

habitus eleverna fått från föreningsidrotterna värderas högt i delfältet som behandlar lekar 

och bollspel i idrott och hälsa. Detta då de kan transformera sitt tekniska kunnande till ett 
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symboliskt kapital i ämnet (Broady, 1990:171, 273, 278, 300). Det tekniska kunnandet 

kan ha utvecklats genom att eleverna har deltagit i föreningar med bollinriktning som 

ibland har utgått från logiken färdighetsträning. Den specifika färdighetsträningen har 

förmodligen bidragit till utvecklingen av de komplexa rörelserna som eleverna uppfattar 

vara viktiga i delfältet bollsporter och bollekar (Engström, 2010:60-66). 

Vidare framförs att det är egenskaper såsom delta, försöka och kämpa som bedöms 

viktiga för betyget. Resultatet behöver inte vara konstigt, då en förklaring till det kan vara 

att eleverna som uttryckt detta redan har ett högt symboliskt kapital i lekar och bollspel. 

Ett par elever framför avvikande förståelse för vad komplexa rörelser på en A-nivå kan 

innebära. Detta kan betyda att de har skilda åsikter om innebörden. Exempel på detta är 

att eleverna upplever att det för vissa ställs krav på tekniska färdigheter och för andra 

räcker det med att delta och kämpa. Det kan även vara att den individen som deltar och 

kämpar omedvetet utför de komplexa rörelserna som kopplas samman med aktiviteterna. 

Det höga symboliska kapitalet eleverna besitter gäller dock endast i lekar och bollspel. 

Eftersom aktiviteterna nedvärderas i ämnet överlag kan kapitalet inte omvandlas till ett 

högt symboliskt kapital även där (Broady, 1990:269-270, 272-273). 

Föreningsidrotterna som eleverna deltagit i, följer i vissa fall logiken tävling och 

rangordning (Engström, 2010:53-60). Detta påverkar tydligt eleverna genom att de väljer 

att följa denna logik i bollspel även på lektionerna. Uppfattningen är att egenskaper som 

medföljer logiken inte uppfattas betydelsefulla i ämnet. Egenskaperna tilldelas ett lågt 

symboliskt kapital både i delfältet för lekar och spel samt det större fältet (Broady, 

1990:269-270, 272-273). Det är tydligt att ämnet inte alls följer tävlingslogiken eftersom 

att inga poäng räknas. Däremot återkommande egenskaper som ansågs vara viktigt på 

lektionerna var att ständigt kämpa och göra sitt yttersta. Dessa uppfattningar kan istället 

delvis kopplas till logiken fysisk träning eftersom de viktiga egenskaperna som framförts 

på lektionerna bland annat leder till förbättrad styrka och syreupptagningsförmåga 

(Engström, 2010:60-66). 

Eleverna har svårt att omvandla sitt höga kapital inom bollekar till ett gällande symboliskt 

kapital i dans. Det kan liknas vid en ofördelaktig växlingskurs av elevernas symboliska 

kapital (Broady, 1990:273, 278). De kommer därmed behöva lära sig något nytt i fältet 

som dans tillhör. Att eleverna  missgynnas i omvandlingen kan bero på att dansen följer 

logiken uttryck, vari det handlar om att kunna uttrycka sig på ett estetiskt tilltalande sätt 
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(Engström, 2010:53-60). Det är något som dessa elever saknar en vana att handla utefter. 

Skillnaderna för vad som värdesätts i ämnet har gjort att eleverna som missgynnats 

upplever bedömningen som orättvis. Detta utgår från att både bollsporter och dans är 

aktiviteter som kan tränas på fritiden. 

Samma aspekt som för dansen skulle kunna visa sig även i gymnastiken. Inom 

gymnastiken framförs att rörelsernas utförande ska vara nätta och fina att beskåda. Detta 

leder till att gymnastik kan ses tillhöra logiken uttryck (Engström, 2010:53-60). 

Gymnastiken diskuteras dock varken i förhållande till dansen eller bollspelen. En möjlig 

anledning till det kan bero på att det är få elever med habitus från gymnastiken som 

medverkar i undersökningen. Ytterligare anledning är att kunnandet i gymnastik och 

bollspel värderas på ett liknande sätt. Goda tekniska kunskaper inom gymnastik och 

bollspel tillskrivs följaktligen inte ett högt symboliskt kapital i ämnet. 

 Sammanfattning 

I idrott och hälsa är det läraren som bestämmer vad som är viktigt, läraren bestämmer hur 

det symboliska kapitalet ska värderas i fältet. Eftersom läraren inte framför hur viktiga 

områdena inom ämnet är kommer eleverna handla utefter vad de tror är viktigt för att 

uppnå ett högt betyg. Eleverna upplevde att både elever med danshabitus och de teoretiskt 

lagda har fördel i ämnet. Detta eftersom de lättare kan transformera sitt symboliska kapital 

till ett gällande kapital i idrott och hälsa. De flesta eleverna i studien hade bollspelshabitus 

som kan omvandlas till ett högt kapital inom liknande aktiviteter i ämnet. Däremot anses 

de kunskaperna inte vara lika värdefulla i det stora fältet som idrott och hälsa ingår i. 

Lektionsinnehållet som upplevdes vara minst värdefullt var innehållet som eleverna 

själva fick välja. Eleverna valde vanligtvis något som ansågs roligt, det vill säga någon 

bollsport.  

Överlag i grupperna lyftes kännetecken som delta, försöka och kämpa som viktiga för att 

uppnå ett högt betyg i bollspel och lekar. En förklaring till resultatet kan bestå av att 

eleverna besitter ett högt symboliskt i delfältet spel och bollekar. För dem kan det räcka 

att endast delta och kämpa för att uppnå ett högt betyg i komplexa rörelser. Det höga 

kapitalet i bollekarna kan dock inte omvandlas till ett högt symboliskt kapital i dans, vilket 

kan bero på att de utförs utefter skilda logiker. I dans räcker det inte för eleverna med 

bollspelshabitus att endast kämpa, de måste tillägna sig ny kunskap. Att dans tillkännages 
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ett högre symboliskt kapital än bollekarna uppfattades av eleverna med bollspelshabitus 

som orättvist. Anledningen sades vara att både dans och bollekar kan tränas på fritiden.  
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7 Diskussion  

Nedan diskuteras studiens viktigaste resultat, metoden som används samt idéer till 

framtida forskning. Resultatdiskussionen är uppdelad i två rubriker, vilka inspireras av 

frågeställningarna. Vidare diskuteras vald metod för att belysa de positiva och negativa 

aspekterna med tillvägagångssättet med insamlandet av resultaten. I vidare forskning lyfts 

några idéer till framtida studier kopplade till området studien grundas på. Avslutningsvis 

ges en kort sammanfattning av studien i sin helhet.  

 Resultatdiskussion 

En klar majoritet av eleverna utövade regelbundet någon form av bollsport på fritiden, 

exempelvis fotboll och ishockey. Därefter kommer de som inte är föreningsaktiva men 

tränar på gym eller egen träning hemma, vilket exemplifieras med en mängd 

styrkeövningar, joggingturer och promenader. Elevernas habitus formas utifrån dess 

tidigare upplevelser av idrott på fritiden (Broady, 1990:228). Detta medför att endast ett 

fåtal av eleverna hade dans- eller gymnastikhabitus, vilket påverkar att deras 

uppfattningar inte synliggörs på samma sätt i studien. Ytterligare en aspekt som kan ha 

påverkat resultatet är att eleverna, när intervjuerna genomfördes, precis påbörjat ett 

område om styrketräning. Det området uppgavs vara mer kopplat till teoretiska kunskaper 

som att kunna förklara rörelser genom att redogöra för hur musklerna arbetar.    

7.1.1 Komplexa rörelser enligt eleverna 

Det tydligaste som gällde för alla eleverna i fokusgrupperna var svårigheterna med att 

beskriva begreppet komplexa rörelser. Frågan i intervjuguiden om hur eleverna tolkar 

begreppet fick alla elever att tystna ett litet tag. Vår uppfattning var att eleverna möjligtvis 

hade hört begreppet förut men inte reflekterat över betydelsen. Hay och Redelius 

(2009:290) belyser att det först är grundläggande att lärare har en tydlig lektionsplan för 

sin egen del, för att i nästa steg kunna förklara sina ställningstaganden till eleverna. Att 

förklara undervisningens syfte för eleverna har Shepard (2000:31) diskuterat och ser det 

som en viktig beståndsdel i elevernas kunskapsutveckling. Först när eleverna tillåts dela 

lärarens betraktelsesätt kommer eleverna förstå vilket symboliskt kapital som värderas 

högst i det stora fältet och sedermera inom delfälten. För att medvetandegöra eleverna 

ytterligare om bedömning kan de engageras i självbedömning (Halbert & MacPhail, 
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2010). Självbedömning kan utföras utifrån matriser där komplexa rörelserna har 

exemplifierats för att utvidga elevernas förståelse av begreppet. 

Redelius, Quennerstedt och Öhman (2015:12) har i sin studie undersökt lärares 

bedömningspraktik och utifrån den sorterat in lärarna i tre kategorier. En kategori 

behandlar lärare som inte är tydliga gällande målen på lektionerna. Eleverna i vår studie 

uppfattade detta främst kopplat till den fria leken, eftersom valet alltid föll på 

bollspelsaktiviteter. Dessa två i kombination bidrar till det låga symboliska kapitalet i 

aktiviteterna. De komplexa rörelserna som lyftes i de här aktiviteterna bygger på 

elevernas egna uppfattningar. Den andra kategorin som Redelius, Quennerstedt och 

Öhman (2015:12) framför  behandlar lärare som har ett tydligt syfte med lektionerna men 

inte uttalar det för eleverna. Utifrån elevernas perspektiv blir kategorin omöjlig att 

framföra eftersom de antingen får reda på lektionernas syfte eller ej, mellankategorin 

existerar inte ur ett elevperspektiv. För att synliggöra denna grupp behöver lärare 

antagligen intervjuas. Den sistnämnda kategorin som forskarna framför behandlar lärare 

som tydligt framför målen till eleverna. Detta uppfattar eleverna görs till viss del i de 

större områdena. Tydligheten i förklaringen om vilka kunskaper de ska tillägna sig 

framgår dock inte. Uppfattningen kan grunda sig i att eleverna får reda på något i just 

dessa områden och då kan uppfattningen vara att det blir tydligt. Vad eleverna har att 

jämföra med kan alltså påverka deras uppfattningar i andra aktiviteter. Om eleverna inom 

ett område får veta vad de bedöms på är det troligt att det uppfattas som tydligt, då 

jämförelsen är med att inte få reda på något. Viktigt att påpeka är att det endast var 

elevernas uppfattningar som jämfördes med litteraturen. Deras lärare i ämnet kan tänkas 

ha en annan uppfattning. Lärarna kan vara tydliga med målen som eleverna ska nå men 

att de kanske inte lyssnat tillräckligt noga, därmed kan uppfattningarna skilja sig mellan 

lärarna och eleverna. 

Vidare i fokusgrupperna utvecklades elevernas tankar kring vad komplexa rörelser kan 

innebära. De framförde flera exempel på vad begreppet kunde inbegripa i olika 

aktiviteter. Nyberg och Tidén (2006:26-29, 31) skriver om vad de anser komplexa rörelser 

innebär. De beskriver olika faktorer som gör en sammansatt rörelse komplex. Det kan 

vara hur utvecklad och förfinad rörelsen är, om rörelsen innefattar hantering av föremål 

och/ eller sammanhanget i sig som påverkar rörelsens komplexitet. I flera aktiviteter, både 

de mer värda och de mindre, uttrycks att man ska kunna koordinera hela kroppen, alltså 
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både armar och ben. Detta kan kopplas till de sammansatta rörelserna som framförallt ska 

bedömas i grundskolan 4-6 (Skolverket, 2014a:9). Vidare kopplas de sammansatta 

rörelserna ihop med en mängd aktiviteter. Exempelvis att dansen ska genomföras utefter 

musikens takt eller i bollspel där individen behöver förhålla sig till bollen och andra 

motspelare. Detta kan därmed kopplas till komplexa rörelser. Eleverna verkar alltså ha 

relativt bra koll på vad komplexa rörelser kan innebära. En förklaring till det skulle kunna 

vara att de i dans får det förklarat av läraren. De mindre värda aktiviteterna som bollspel 

och gymnastik, kan de också koppla till komplexa rörelser. Detta kanske eftersom de 

flesta informanterna har bollsportshabitus och några få har gymnastikhabitus. 

Carlgren och Nyberg (2015:615) samt Lundvall och Tidén (2013:61) tar upp att komplexa 

rörelser består av både mentala och fysiska processer. Teori och praktik bör därav ses 

som en enhet i undervisningen. Eleverna i studien är överens om att teori är en viktig del 

inom komplexa rörelser i ämnet. Det är dock oklart ifall detta integrerats med det 

praktiska i undervisningen eller om de uppfattas som fristående delar. Några elever 

menade att teori är skilt från det praktiska, något annat än den “vanliga” undervisningen 

i ämnet. Andra belyste att man i samband med olika aktiviteter skulle kunna beskriva 

rörelserna teoretiskt, vilket tyder på motsatsen. Vidare menar Lundvall och Tidén 

(2013:61) att det kan vara svårt för lärare att förena de teoretiska och praktiska 

perspektiven på rörelser i förhållande till styrdokumenten. Detta kan vara en förklaring 

till varför endast ett fåtal av eleverna hade uppfattningen att teori och praktik är en enhet. 

Elevernas tolkningar av begreppet komplexa rörelser verkar alltså vara relativt likt 

litteraturen. Speciellt kring vad rörelserna ska innefatta för att räknas till komplexa 

rörelser. De vet dock inte själva att det är just komplexa rörelser de pratar om. Det är 

därför viktigt att som lärare tydligt förmedla vad som står i kursplanen och vad det 

innebär. Detta för att eleverna ska få en djupare förståelse för vad de ska lära sig i ämnet. 

7.1.2 Betydelsefullt för ett högt betyg beträffande komplexa rörelser 

Eleverna beskriver flertalet exempel på komplexa rörelser i olika aktiviteter. I bollspel 

och lekar verkar det dock delvis vara helt andra egenskaper som värdesätts. Där lyfts 

istället tre faktorer varav en är delta som uppfattas vara en grundförutsättning för att få 

ett betyg överhuvudtaget. En annan faktor var att försöka, vilket består av testa på nya 

saker även om de uppfattas vara komplicerade. Slutligen diskuterades även betydelsen av 
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att kämpa, där kopplingen till bollspel är tydlig. Tvetydigheten kan tolkas som att eleverna 

ser viktiga kunskaper i ämnet skilt från vad som faktiskt bedöms. Detta har vissa likheter 

med vad Annerstedt och Larsson (2010:112) samt Fagrell, Larsson och Redelius 

(2009:256) belyser om lärares bedömningspraktik. De menar att viktiga kunskaper i 

ämnet kan vara något helt annat än bedömningsgrunderna. Det som skiljer sig lite är att 

de även tar upp att målet med undervisningen är en tredje sak, vilket inte lyfts av eleverna 

i fokusgrupperna. Förståelsen hänger förmodligen ihop med att lärarna inte synliggjort 

bedömningen för eleverna i området. Vidare menar Melograno (2007:48) att 

undervisningen bör vara genomtänkt så eleverna bli bedömda på det de fått möjlighet att 

lära sig. Faktorer såsom deltagande och andra beteenden bör rapporteras vid sidan av det 

betygsgrundande.  

I Hay och Redelius (2012:217) studie lyftes elevers tankar om bedömningen i ämnet. 

Tankarna behandlade det läraren upplevdes bedöma, vilket ofta var lärandemål som inte 

finns med i kursplanen. Liknande resultat har framkommit i denna studie. Meckbach, 

Redelius och Svennberg (2016:6, 9) belyser att lärarnas bedömningsfokus i praktiken har 

svängt de senaste åren. Tidigare var det vanligare att ta hänsyn till icke lärande aspekter 

vid bedömningen, vilket kan kopplas till egenskaperna delta, försöka och kämpa som 

framkommer som viktiga i resultatet. Detta har förändrats till ett större fokus på 

kunskaper och färdigheter. Denna tendens är något som inte helt stämmer in på elevernas 

uppfattningar av bedömningen i bollspel. Det stämmer dock bättre överens med 

bedömningen i dans där eleverna tar upp att det är rörelsekvaliteter som bedöms. Den 

ökade teoretiseringen i ämnet kan också vara ett tecken på denna förskjutning. Dessutom 

verkar elever ha lättare att uttrycka mer precist vad kunnandet inom dans består av än 

andra aktiviteter. Det råder även en större samstämmighet i vad de belyser som viktiga 

kunskaper inom dans än i övrigt. Detta kan ha att göra med att deras lärare mer tydligt 

går igenom bedömningsaspekterna här. Redelius, Quennerstedt och Öhman (2015:12) 

menar att lärare har uppfattningen att målen i dans och styrketräning är enklare att 

förtydliga än i bollsporter, vilket kan vara en orsak till att eleverna ges en tydligare 

beskrivning av de komplexa rörelserna i dans. Inom styrketräning kopplade eleverna 

bedömningen mestadels till teoretisk kunskap och inte direkt bedömningen av de 

komplexa rörelserna. 
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I fokusgrupperna frågades det aldrig efter vad komplexa rörelser är i dans, inte heller vad 

som ansågs viktigt i aktiviteten. Fokus låg istället på lekar och spel. Trots detta lyftes dans 

upp som mer värdefullt, vilket kan förklaras med att dans utgör en del i kunskapskraven. 

Lekar, spel och idrotter utgör även det en del i kunskapskraven, men är ett bredare 

område, vilket gör det svårare att veta var fokus bör läggas inom det. Vidare framför Hay 

och Redelius (2009:287) att andra elever upplevt det viktigt att vara föreningsaktiv på 

fritiden för att få ett bra betyg i ämnet. Liknande tankar har även eleverna i vår studie 

belyst. De menar dock att det beror på vilken form av föreningsidrott individen tillhört. 

Elever med habitus från dansföreningar är enligt eleverna tydligt mer gynnade i ämnet 

idrott och hälsa än elever med bollspelshabitus. Vidare om någon elev dansar på fritiden 

utanför föreningsverksamheten kan även detta leda till danshabitus, vilken även skulle 

värderas högt.  

Fagrell, Larsson och Redelius (2009:251-256) belyste bedömningsaspekter som lärare 

ansåg vara viktigt vid bedömningen. Det framkom av lärarna att mätbara prestationer var 

viktigt för betyget då de inte kände till något annat bedömningssätt. Lundvall och Tidén 

(2013:10) tar upp att det fortfarande är flera lärare som följer denna norm där kvantitativa 

bedömningsaspekter värdesätts. De flesta eleverna i vår studie menar att liknande 

aspekter inte värdesätts för ett högt betyg. Endast några få uttrycker att det är något som 

tas i beaktning vid bedömningen. Det verkar som att logiken tävling och rangordnings 

position i samhället har förskjutits och till viss del ersatts med logiken uttryck, vilket även 

tycks påverka ämnet. Eleverna i vår studie var säkra på att mätbara prestationer inte alls 

var viktiga för ett högt betyg. Samtidigt var betydelsen av att prestera på lektioner med 

dans tydlig. Denna förändring framför eleverna med bollsportshabitus ett missnöje mot. 

Det sker alltså en kamp mellan logikerna inom fältet för idrott och hälsa. En kamp som 

gör att logiken uttryck får mer plats i ämnet. Detta innebär alltså att elever som är vana 

vid att följa logiken besitter ett högt symboliskt kapital i ämnet.   

 Metoddiskussion 

Metoden som används i en undersökning medför både för- och nackdelar. Följaktligen 

blir det betydelsefullt att jämföra dem mot varandra för att hitta en gynnsam metod till 

studien. Tidigt i uppsatsprocessen valdes kvalitativa fokusgrupper, eftersom vi var 

intresserade av elevernas uppfattningar om studiens fokus.  
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I fokusgrupperna var det tydligt om eleverna inte förstod någon fråga som ställdes, de var 

då tysta. Frågan kunde då utvecklas, med hjälp av följdfrågorna, för att få dem att besvara 

frågan. Med ett elevsvar väcktes vanligtvis nya tankar hos övriga elever, på detta sätt 

byggdes förståelsen gemensamt i diskussionerna. Då diskussionen bytte fokus från ett 

intressant område till ett annat kunde samtalet fortgå, för att sedan följa upp med en fråga 

om det föregående ämnet. På detta sätt kunde flera spännande områden behandlas. Om 

en kvantitativ enkätundersökning genomförts, med eleverna som deltog i fokusgrupperna 

hade elevernas svar antagligen blivit otydliga. Eftersom svårigheterna att förstå begreppet 

komplexa rörelser fanns i fokusgrupperna, kan det visa sig hos åtskilliga elever på skolan. 

En hypotetisk enkät hade blivit komplicerad att konstruera på ett förståeligt sätt för 

eleverna och samtidigt ge intressanta svar. 

Deltagande elever i fokusgrupperna kom från en skola, vilket kan innebära att det inte 

blir någon bredd i svaren. Diskussionerna kan behandla liknande innehåll återkommande, 

vilket kan uppfattas som en nackdel. Vår uppfattning är att just det återkommande i 

fokusgrupperna ses som något berikande. Ämnen som diskuterades vid flera tillfällen, 

gjorde att vår förståelse av elevernas uppfattningar blev tydligare. För de intressanta 

delarna blev förklaringarna även bredare och mer djupgående.  

Kvalitativa intervjuer innebär att materialet behöver transkriberas för att sedan tolkas. 

Tolkningen varierar beroendes av vem som genomför undersökningen. Detta eftersom 

individerna som genomför studien påverkats av föreställningar, åsikter och tidigare 

erfarenheter inom ämnet. Temana och citaten som lyfts fram i studien utgår från vårt 

intresse om ämnet, vilka inte behöver vara gällande för andra. Att vi var två som 

samarbetade i arbetsgången gjorde dock att pålitligheten påverkades positivt, då 

oklarheter kunde diskuteras.  Om intervjupersonerna hade givits möjlighet att återkoppla 

på transkriberingarna och de tolkningar vi gjort, hade pålitligheten i studien kunnat 

stärkas ytterligare.  

 Vidare forskning 

Genom intervjuer med elever har vi i studien undersökt elevers uppfattningar om 

bedömning i ämnet. För att få ytterligare en dimension av detta kan det i framtida studier 

vara intressant att observera undervisningen, för att koppla detta till elevernas 

uppfattningar av bedömningen. Vidare hade det även kunnat vara av intresse att 
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genomföra en liknande studie, fast där urvalet riktas mot elever med en bakgrund inom 

dansföreningar. Urvalet i vår studie blev framförallt elever med habitus från bollsporter, 

vilket påverkade resultatet betydligt. Att istället intervjua elever med danshabitus hade 

kunnat bidra med en bredare bild av elevers uppfattningar om bedömningen i ämnet. 

En framtida studie kan utföras på ett liknande sätt men inriktat på en annan del av 

kunskapskraven. Det kan vara att undersöka hur eleverna uppfattar vad som krävs för ett 

högt betyg inom delen som behandlar målsättning och planering av träning. Hur eleverna 

uppfattar värdeorden på de olika nivåerna kopplat till denna del i kunskapskraven. Vad 

som på skilda nivåer kännetecknar underbyggda resonemang i utvärderingen av de 

egenplanerade aktiviteterna. 

 Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka elevers uppfattningar av begreppet komplexa 

rörelser samt bedömningen av det i lekar spel och idrotter. Två frågeställningar 

formulerades som utgångspunkt till att diskutera syftet. En behandlar elevers tolkningar 

av begreppet komplexa rörelser och den andra vad som anses viktigt för ett högt betyg 

inom området.  

För att undersöka detta genomfördes sex kvalitativa fokusgruppsintervjuer med 

sammanlagt 24 elever, vilka gick i årskurs 9 på en skola. De teoretiska utgångspunkterna 

för studien är Bourdieus begrepp kapital, habitus, fält och doxa samt Engströms logiker. 

Dessa kopplas till studiens resultat för att hjälpa oss att tolka och förstå elevernas 

uttalanden. Det framkom dels att de komplexa rörelsernas värde skiljde sig mellan olika 

områden. De komplexa rörelserna i dans var exempelvis mer värdefulla, utifrån ett 

bedömningsperspektiv, än de i bollspelsaktiviteterna. Informanterna hade dessutom 

initialt svårt att framföra sina uppfattningar om begreppet komplexa rörelser. Då eleverna 

fick tänka till och diskussionerna fortskred utvecklades individernas tankar om begreppet. 

Elevernas deltagande i idrottsföreningar grundade elevernas förståelse av begreppet i 

bollspel och inom dans uttryckte eleverna sig med utgångspunkt i lärarnas beskrivning. 

 

 



  

 

58 

8 Referenser 

Aakvaag, G. C. (2011). Modern sociologisk teori. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Annerstedt, C. & Larsson, S. (2010). ‘I have my own picture of what the demands are ... 

’: Grading in Swedish PEH – problems of validity, comparability and fairness. 

European Physical Education Review, 16:2, 97–115. 

Backman, E. & Pearson, P. (2016). ‘We should assess the students in more authentic 

situations’: Swedish PE teacher educators’ views of the meaning of movement 

skills for future PE teachers. European Physical Education Review, 22:1, 47–64. 

Bourdieu, P. (1997). Kultur och kritik: anföranden. 2., omarb. uppl. Göteborg: Daidalos. 

Broady, D. (1990). Sociologi och epistemologi: om Pierre Bourdieus författarskap och 

den historiska epistemologin = [Sociology and epistemology] : [on Pierre 

Bourdieu's work and the historical epistemology]. Diss. Stockholm : Högsk. för 

lärarutbildning. 

Brooker, R., Gillespie, L., Hay, P. & Penney, D. (2009). Curriculum, pedagogy and 

assessment: three message systems of schooling and dimensions of quality 

physical education. Sport, Education and Society, 14:4, 421-442. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber. 

Carlgren, I. M. & Nyberg, G. B. (2015). Exploring capability to move – somatic grasping 

of house-hopping. Physical Education and Sport Pedagogy, 20:6, 612-628. 

Casey, M. A. & Krueger, R. A. (2015). Focus groups: a practical guide for applied 

research. 5. [updated] ed. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications. 

Cizek, G. J. (2010). An introduction to formative assessment: History, characteristics and 

challenges. I Andrade, H. L. & Cizek, G. J. (Red.). Handbook of formative 

assessment, 3-17. Abingdon, UK: Routledge. 

Cosgrave, C. & Ní Chróinín, D. (2013). Implementing formative assessment in primary 

physical education: teacher perspectives and experiences. Physical Education 

and Sport Pedagogy, 18:2, 219-233. 



  

 

59 

Creswell, John W. & Plano Clark, Vicki L. (2011). Designing and conducting mixed 

methods research. 2. ed. Los Angeles: SAGE Publications. 

Dalen, M. (2015). Intervju som metod. 2., utök. uppl. Malmö: Gleerups utbildning. 

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. 3., rev. och uppdaterade uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Fagrell, B., Larsson, H. & Redelius, K. (2009). Symbolic capital in physical education 

and health: to be, to do or to know? That is the gendered question. Sport, 

Education and Society, 14:2, 245-260. 

FHSAB, Fakultetsnämnden för Hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (2012). 

Etiska riktlinjer för självständiga arbeten i utbildning på grundnivå och 

avanceradnivå inom pedagogik, psykologi, idrottsvetenskap, socialt arbete och 

vårdvetenskap. Hämtad 2016-11-09, från 

https://medarbetare.lnu.se/polopoly_fs/1.79130!etiska_riktlinjer_ 

sjalvstandiga_arbeten_grundniva_avancerad_niva_FHSAB_rev121213.pdf. 

Halbert, J. & MacPhail, A. (2010). ‘We had to do intelligent thinking during recent PE’: 

students’ and teachers’ experiences of assessment for learning in post‐primary 

physical education. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 

17:1, 23-39. 

Hay, P. J. & Macdonald, D. (2008). (Mis)appropriations of criteria and standards‐

referenced assessment in a performance‐based subject. Assessment in 

Education: Principles, Policy & Practice, 15:2, 153-168. 

Hay, P.  & Redelius, K. (2009). Defining, acquiring and transacting cultural capital 

through assessment in physical education. European Physical Education Review 

October, 15:3, 275-294. 

Hay, P. J. & Redelius, K. (2012). Student views on criterion-referenced assessment and 

grading in Swedish physical education. Physical Education and Sport Pedagogy, 

17:2, 211-225. 

https://medarbetare.lnu.se/polopoly_fs/1.79130!etiska_riktlinjer_%20sjalvstandiga_arbeten_grundniva_avancerad_niva_FHSAB_rev121213.pdf
https://medarbetare.lnu.se/polopoly_fs/1.79130!etiska_riktlinjer_%20sjalvstandiga_arbeten_grundniva_avancerad_niva_FHSAB_rev121213.pdf


  

 

60 

Johnson, R. (2008). Overcoming Resistance to Achievement-based Unit Grading in 

Secondary Physical Education. Journal of Physical Education, Recreation & 

Dance, 79:4, 46-49. 

Kirk, D., López-Pastor, V. M., Lorente-Catalán, E., Macdonald, D. & MacPhail, A. 

(2012). Alternative assessment in physical education: a review of international 

literature. Sport, Education and Society, 18:1, 57-76. 

Korp, H. (2011). Kunskapsbedömning: vad, hur och varför?. Stockholm: Skolverket. 

Kroon, J. (2016). Vad är ”kroppslig förmåga”? Om behovet av ett yrkesspråk. I  Larsson, 

H., Lundvall, S., Meckbach, J., Peterson, T. & Quennerstedt, M. (Red.). Hur är 

det i praktiken? Lärare utforskar ämnet idrott och hälsa. Stockholm: 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. 

Lundvall, S. & Tidén, A. (2013). Assessing embodied knowledge in Swedish PEH: the 

Influence of Physical Literacy. International Council of Sport Science and 

Physical Education (ICSSPE) Bulletin, 65. 

Meckbach, J., Redelius, K. & Svennberg, L. (2014). Exploring PE teachers’ ‘gut 

feelings’: An attempt to verbalise and discuss teachers’ internalised grading 

criteria. European Physical Education Review, 20:2, 199-214. 

Meckbach, J., Redelius, K. & Svennberg, L. (2016). Swedish PE teachers struggle with 

assessment in a criterion-referenced grading system. Sport, Education and 

Society, 1-13. 

Melograno, V. J. (2007). Grading and report cards for standards-based physical 

education. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 78:6, 45-53. 

Nordgren, K. & Odenstad, C. (2012). Betyg och ämnesdidaktisk bedömning. I Nordgren, 

K., Odenstad, C. & Samuelsson, J. (Red.). Betyg i teori och praktik, 9-20. 

Malmö: Gleerups. 

Nyberg, M. & Tidén, A. (2006). Allsidig rörelsekompetens hos barn och ungdomar : En 

kartläggning av skolelevers funktionella motorik. Stockholm: Gymnastik- och 

idrottshögskolan, GIH. 



  

 

61 

Pettersson, A. (2013). Bedömning – varför, vad och varthän?. I Lindberg, V., Lindström, 

L. & Pettersson, A. (Red.) Pedagogisk bedömning – Om att dokumentera 

bedöma och utveckla kunskap, 31-42. Stockholm: Liber. 

Redelius, K., Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2015). Communicating aims and learning 

goals in physical education: part of a subject for learning?. Sport, Education and 

Society, 20:5, 641-655. 

Seger, I. (2016). Betygsättning – ett (o)möjligt uppdrag?. I  Larsson, H., Lundvall, S., 

Meckbach, J., Peterson, T. & Quennerstedt, M. (red.). Hur är det i praktiken? 

Lärare utforskar ämnet idrott och hälsa. Stockholm: Gymnastik- och 

idrottshögskolan, GIH. 

Seger, I. (2014). Betygsättningsprocess i ämnet idrott och hälsa: en studie om 

betygsättningsdilemman på högstadiet. Lic.-avh. Örebro: Örebro universitet, 

2014. 

Selghed, B. (2004). Ännu icke godkänt: lärares sätt att erfara betygssystemet och dess 

tillämpning i yrkesutövningen. Diss. Lund : Lunds universitet, 2004. 

SFS 2010:800. Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. Stockholm: 

Allmänna Förlaget. Hämtad 2016-11-14, från 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800. 

Shepard, L. (2000). The Role of Classroom Assessment in Teaching and Learning. CSE 

Technical Report. Los Angeles: California Univ. 

Skolinspektionen (2013). Tillsyn av bedömning och betygsättning (Tillsynsrapport, T-

2013:01). Hämtad 2016-10-18 från 

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapp

orter/riktade-tillsyner/2013/nationella-prov/riktad-nationellaprov2013-

slutrapport.pdf.  

Skolverket (2011). Hur ser bedömningspraxis ut i Sverige? Hämtad 2016-09-20, från 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/bedomning/tema-

bedomning/hur-ser-bedomningspraxis-ut-i-sverige-1.157700. 

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/riktade-tillsyner/2013/nationella-prov/riktad-nationellaprov2013-slutrapport.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/riktade-tillsyner/2013/nationella-prov/riktad-nationellaprov2013-slutrapport.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/riktade-tillsyner/2013/nationella-prov/riktad-nationellaprov2013-slutrapport.pdf


  

 

62 

Skolverket (2014a). Bedömningsstöd i ämnet idrott och hälsa: gymnasieskolan. 

Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2014b). Bedömningsstöd i idrott och hälsa: årskurs 7-9. Stockholm: 

Skolverket. 

Skolverket (2016). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: 

reviderad 2016. 3., kompletterade uppl. Stockholm: Skolverket. 

Swartz, D. L. (2002). The sociology of habit: the perspective of Pierre Bourdieu. The 

Occupational Therapy Journal of Research, 22:1, 61-69. 

Tholin, J. (2006). Att kunna klara sig i ökänd natur: en studie av betyg och betygskriterier 

- historiska betingelser och implementering av ett nytt system. Diss. Göteborg : 

Göteborgs universitet, 2006. 

Tidén, A. (2016). Bedömningar av ungas rörelseförmåga: en idrottsvetenskaplig 

problematisering och validering. Diss. Stockholm : Gymnastik- och 

idrottshögskolan, 2016. 

Van der Mars, H. & Wright, M. T. (2004). Blending Assessment into Instruction: 

Practical Applications and Meaningful Results. Journal of Physical Education, 

Recreation & Dance, 75:9, 29-34. 

Whitehead, M. (2001). The Concept of Physical Literacy. European Journal of Physical 

Education, 6:2, 127-138. 

Whitehead, M. (2007). Physical Literacy: Philosophical Considerations in Relation to 

Developing a Sense of Self, Universality and Propositional Knowledge. Sport, 

Ethics and Philosophy, 1:3, 281-298. 

 

 

 

 



  

 

63 

9 Bilaga: Intervjuguide 

I. I.  Tränar ni något på fritiden?  

 Är det i förening (med tränare) eller utan tränare? Ex. Joggar, skateboard, 

styrketräning 

II. Anser ni er ha en familj som tränar eller har tränat regelbundet?  

 Hjälper era föräldrar till i föreningen på något sätt? Hur i sådana fall? 

III. Är det viktigt med ett högt betyg för er i idrott och hälsa? 

1. Vilka tankar har ni om bedömning av rörelser i idrott och hälsa? 

2. I kursplanen för idrott och hälsa står det att undervisningen ska innehålla: 

“Komplexa rörelser i lekar spel och idrotter, inomhus och utomhus...”.  

Hur tolkar ni begreppet komplexa rörelser?  

 Anser ni att springa och hoppa på plan mark är en komplex rörelse? Motivera. 

 Anser ni att springa och hoppa över en plint är en komplex rörelse? Motivera. 

 Anser ni att springa och hoppa över en pallplint är en komplex rörelse? 

Motivera. 

 Anser ni att springa i ett elljusspår kan vara en komplex rörelse? Motivera. 

 Anser ni att springa i skogen kan vara en komplex rörelse? Motivera. 

 Anser ni att springa i en lek kan vara en komplex rörelse? Motivera. 

3. Vilka aktiviteter, som innefattar komplexa rörelser, har ni hittills gått igenom? 

 Vilka rörelser? 

4. När tror ni era komplexa rörelser bedöms? 

 Vilka aktiviteter tänker ni bedöms? 

 Vad är målet med dessa aktiviteter? Att vinna, antal passningar, roligt för 

stunden, utföra något fint,  kunna göra något på samma sätt många gånger, 

snabbt utförande… 

5. Hur tror ni att komplexa rörelserna bedöms? 

6. Vad är viktigt för att få ett högt betyg i komplexa rörelser? 

 Är någon komplex rörelse viktigare än andra, eller 

 Är någon aktivitet viktigare än andra? 

7. Hur förmedlar läraren vad ni bedöms på? 

 När görs det? Under kursens gång, i början av kursen och/ eller vid ett 

betygssamtal. 
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8. Vad anser ni att det krävs för att nå de olika betygsstegen inom komplex rörelser? 

 Vad anser ni att det krävs för att uppfylla följande krav? Ge exempel. 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer 

och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. 

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9 

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer 

och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget. 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9 

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer 

och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget. 

9. Är det någon av er som skulle vilja tillägga något om bedömning av komplexa 

rörelser? 


