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Abstract 

Till studien har under våren 2017 sex lärare intervjuats på tre olika skolor som är belägna i 

södra Sverige. De frågor som ställdes till lärarna var fokuserade på hur de använder sig av 

filmat material i relation till bedömning och betygsättning. Resultatet som gavs utifrån dessa 

studier pekar på att användningen av filmat material i skolan är ett bra verktyg för att närma 

sig sambedömning och likvärdig bedömning. Filmat material lyfts fram som en 

framgångsfaktor i förhållande till dokumentationssyfte, bedömning och betygsättning enligt 

de informanter som ställde upp i denna undersökning. Dock identifierade lärarna inte endast 

positiva saker med filmat material. De lyfte bland annat fram att elever kan uppleva ett 

obehag med att de filmas under lektionerna. Ett tillvägagångssätt som vissa lärare i studien 

använt sig av för att lätta på pressen för eleverna är att låta eleverna själva äga det filmade 

materialet.  

 

Nyckelord: Filmat material, Sambedömning, Likvärdig bedömning, Teknik i idrott och hälsa 
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Förord 

Inspiration till denna studie tog vi från de praktikplatser som vi besökte under hösten 2016. Vi 

fick där en inblick i det inspelade materialets betydelse för framförallt bedömning och 

betygsättning. Vi tycker även att det ligger i tiden att lärare i idrott och hälsa hittar hjälpmedel 

i det svåra arbetet att bedöma och betygsätta rörelser på ett korrekt sätt och inte bara på 

magkänsla. En tredje inspirationskälla som vi hade när vi startade upp vårt arbete var den 

pågående diskussion om exponering av elever som redan existerar i skolans värld och som 

inspelat material kan göra mer synlig. Filmat material i idrott och hälsa var inget som lärarna 

som vi själva hade använde sig av när vi gick i skolan, på så sätt var det även vår nyfikenhet 

av något nytt i undervisningen som lockade oss till denna studie. Så här i inledningen vill vi 

passa på att tacka de intervjuade lärarna för att de ställde upp och gav oss så intressanta svar. 

Vi vill också tacka Göran för bra handledning och bra samarbete, trots att vi bor på olika sidor 

av jordklotet.     

 

Vi är medvetna om den etiska problematik som finns med att filma elever i skolan. Vi har 

medvetet gjort en avgränsning i vårt arbete angående detta eftersom ett annat par i vår 

uppsatsgrupp skriver sitt arbete om de etiska aspekterna med filmning i skolan. Dock kommer 

vårt resultat att beröra problematiken eftersom alla lärarna nämnde att en del elever inte 

tycker om att bli filmade. För mer information om de etiska aspekterna kan “Filma eller inte 

filma” av Maciej Szoltysik och Jonathan Nordlund läsas.    

 

       Växjö och Kristianstad den 15 februari 2017 
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1. Inledning 

Prajapati (2012) och Wood (2005) skriver att inspelat material både kan motivera och ge 

elever en likvärdig bedömning i idrott och hälsa. På så sätt finns det potential i att använda 

inspelat material i undervisningen. Dessutom kan både betygsättande lärare samt kollegor till 

denne sambedöma för en säkrare bedömning. Sambedömning har sedan tidigare 

uppmärksammats av Skolinspektionen (2016) i bedömning av nationella prov. I denna rapport 

lyfter de att säkerheten och likvärdigheten av betygsättning har mindre sannolikhet att bli fel 

vid sambedömning. Flera olika dokument stödjer likvärdig bedömning, 2014 gav Skolverket 

ut kompendiet “Bedömningsstöd i ämnet idrott och hälsa” där de skriver i första meningen att 

“DET HÄR MATERIALET riktar sig till gymnasielärare som undervisar i idrott och hälsa 

och ska bidra till en likvärdig bedömning och betygssättning av elevers kunskaper i idrott och 

hälsa” (Skolverket 2014 s.2).  

 

Debatten som pågår om filmat material som bedömningsstöd har både i sociala medier och 

olika nyhetsmedier fokuserat på hur ämnet idrott och hälsa är exponerande för den enskilda 

individen och där filmat material kan vara ännu en bidragande faktor till detta problem. 

Eftersom det finns en problematik för lärarna med svårtolkade lärandemål (Skolinspektionen 

2015) och risken att sätta felaktiga betyg (Skolinspektionen 2014) behövs det fler och bättre 

hjälpmedel för en likvärdig och rättvis bedömning. Här kan kanske filmat material vara till 

hjälp?  

 

Denna studie fokuserar på bedömning och betygsättning i idrott och hälsa med hjälp av teknik 

som pedagogiskt hjälpmedel och hur det kan bidra till en likvärdig bedömning. Det tekniska 

hjälpmedel som valts att studeras vidare i uppsatsen är filmat material i form av 

undervisningsmaterial och elevprestationer som hjälpmedel vid bedömning. Kunskapen om 

det inspelade materialets möjligheter i undervisningen kan även hjälpa lärare på fältet för en 

mer varierande undervisning och likvärdig bedömning.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares användning av ICT och  inspelat material i 

idrott och hälsa undervisningen, i form av inspelningar av elever. Ett vidare syfte är att 

undersöka hur användandet av inspelat material kan bidra till en mer likvärdig bedömning och 

betygsättning enligt dessa lärare. Studien bygger på följande frågeställningar: 

 

● Hur använder sig lärare i idrott och hälsa av filmat material i sin undervisning?  

● Hur anser lärare att filmat material kan bidra till en mer likvärdig bedömning och 

betygsättning?   
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3. Bakgrund 

3.1 Studiens bakgrund 

Det som skolan och myndigheterna, lärarna, arbetar gentemot vid betygsättning är de lagar, 

restriktioner och råd som utbildningsdepartementet ger i form av skolverkets dokument och 

skollagen. Skolverket är den myndighet som styr, utvecklar och reglerar de olika typer av 

skolor som finns i Sverige som till exempel privata, kommunala, grundskola och 

gymnasieskola. Ett sätt som Skolverket gör detta på är att skapa och ge ut nationella prov för 

att kunna undersöka vilka åtgärder som behövs för att säkerställa en, som Skollagen 

(2010:800) skriver, likvärdig undervisning oavsett var i landet man går. För att få en likvärdig 

skolgång ska kraven inte vara olika för samma betyg, eller som Skolverket (2012) skriver, en 

relativ betygssättning som till exempel är vanligt förekommande i en skola eller klass där 

kraven är högre för att få ett högt betyg.  

 

Dock är det inte enbart lärare som behöver ha kunskap om vad eleverna blir betygsatta i 

menar Skolinspektionen (2016), för att eleverna ska vara motiverade och engagerade i sin 

skolgång krävs även en tydlighet i förklaring av kunskapskraven. Skolinspektionen menar 

vidare att så många som fyra av tio elever i årskurs 9 inte vet vad som krävs för att klara av 

godkända betyg när de slutar skolan. Genom att eleverna får dessa kunskaper menar 

Skolinspektionen (2016) att eleverna får möjlighet att, som står utskrivet i Skollagen 

(2010:800), ta ansvar för sina studier och sin skolgång.  

 

För att undvika orättvis betygsättning menar Skolinspektionen (2016) att lärare ska 

sambedöma mer för att eleverna har “rätt till att bli bedömda utifrån samma grunder” 

(Skolinspektionen 2016 s.33). Andra positiva fördelar med sambedömning som 

Skolinspektionen också nämner i samma rapport är att elever som inte är kända för läraren får 

ett rättvisare betyg eftersom denne myndighetsutövare kan vara mer objektiv än läraren som 

betygsätter i vanliga fall. Eleverna får genom en sambedömning alltså större chans för att att 

få likvärdiga betyg. 
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3.2 Studiens nyckelbegrepp  

Några begrepp som är vanligt förekommande i studien är: teknik, filmat och inspelat material 

och likvärdig bedömning.  

 

Teknik  

Fish, Mun och A’Jontue (2016) skriver att tekniken i undervisningen kan bestå av flera olika 

hjälpmedel så som videoinspelningar, datorprogram och ljudinspelningar. Ett samlingsord för 

dessa tekniska hjälpmedel är “Information Communication Technologies” (ICT), vilket är ett 

begrepp som kommer att användas i den här studien.  

 

Filmat och inspelat material  

I denna studie omfattar filmat och inspelat material den teknik som är inspelad, likt en video. 

I undervisningen kan det till exempel vara; inspelning av elever som hjälp för bedömning och 

betygsättning samt instruktionsvideor/filmer i undervisningssyfte. Dessa två begrepp används 

i den här studien synonymt med varandra.  

 

Likvärdig bedömning  

Likvärdig bedömning syftar till att elever bedöms efter de krav som ställs från Skolverkets 

olika styrdokument, läroplanen och ämnesplanen, på ett likvärdigt sätt oavsett vilken skola i 

Sverige man går på. Genom det filmade materialet kan en sambedömning ske vilket kan bidra 

till en likvärdig bedömning. Gustavsson, Måhl och Sundblad (2012) skriver att om elever med 

samma kunskap och förmågor får samma betyg i ett ämne/kurs är bedömningen likvärdig. De 

menar dock att det är en utopi eftersom kunskapskraven ger utrymme för tolkning och 

variation. Den likvärdiga bedömningen blir på så sätt ungefärlig och uppnås när elever med 

samma kunskap och förmågor på ungefär samma kvalitetsnivå får samma betyg (Gustavsson, 

Måhl & Sundblad 2012).    
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4. Tidigare forskning 

Denna del av uppsatsen kommer att handla om forskning som berör uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Forskning kring betyg och bedömning både ämnesspecifikt och allmänt 

kommer att redovisas och diskuteras. Även forskning om teknik i och utanför 

skolverksamheten kommer att behandlas.    

4.1 Betyg och bedömning  

Gustavsson, Måhl och Sundblad (2012) skriver att vi idag har kunskapsrelaterade betyg där 

betyget sätts utifrån elevens resultat och styrdokumenten. Det som ska bedömas i svensk 

skola idag är alltså elevens kunskap oberoende av vad eleven kunde från början, vad de andra 

eleverna kan och vad medelprestationen är. Även Korp (2011) tar upp i sin studie att 

bedömning och betygsättning idag ska göras utifrån kursplanens mål och kriterier, vilket hon 

benämner som kriterierelaterad bedömning. Tidigare har bedömning och betygsättning skett i 

jämförelse med medelprestationen och på så sätt varit normrelaterad. I läroplanerna 1969-

1994, då betygen sattes i skalan 1-5, framgick det att betygen skulle sättas utifrån normen och 

i jämförelse med de andra eleverna (Gustavsson, Måhl och Sundblad 2012).    

 

Bedömningen kan göras genom både formativ och summativ bedömning (Korp 2011). 

Tolgfors (2014) skriver att formativ bedömning är bedömning för lärande medan summativ 

bedömning är resultatet av lärande. Alltså sker den formativa bedömningen under 

arbetsprocessens gång och finns där för att vidareutveckla elevernas kompetens och kunskap  

(Ridderlind 2010). En viktig del för att bedöma för lärande menar Ridderlind (2010) är 

återkopplingen till eleverna, vilket kan ske genom att eleverna ger respons till varandra i form 

av kamratrespons men också genom den feedback som läraren ger, både muntligt och 

skriftligt. Den summativa bedömningen förklarar Ridderlind (2010) finns i lärares uppdrag 

genom den betygsättning som sker. Tolgfors (2014) skriver dock att formativ och summativ 

bedömning ska ses som en sammanlänkad process och inte som två skilda saker eftersom 

båda typerna av bedömning är viktiga för både läraren och eleven. Tolgfors (2014) menar 

vidare att eleverna behöver den formativa bedömningen för att utvecklas i sitt arbete medan 

läraren behöver den för att avläsa var eleven befinner sig så att undervisningen anpassas efter 

elevernas behov som i sin tur är viktig så att eleverna når målen. Genom den summativa 
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bedömningen ger läraren, genom sitt myndighetsutövande i form av betygsättning, eleven ett 

omdöme om vad den presterat och vad eleven har för kunskaper just vid betygsättningsdagen.    

 

Gustavsson, Måhl och Sundblad (2012) skriver om betygens primära och sekundära 

funktioner. De menar att betygsättningens primära funktioner är elevens rätt till att utvecklas, 

elevens och vårdnadshavarnas rätt till information, elevens rätt till stöd och tid. Dessa primära 

funktioner grundar sig alltså i att eleven ska få en bra skolgång där eleven har rätt till 

utveckling och stimulerande undervisning samt att vårdnadshavare ges möjligheten att få 

information om barnets kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till 

läroplanen. Betygen ska också säkerställa att de elever som behöver stöd ska få det och de 

elever som inte uppnår målen ska ges mer tid till att klara kunskapskraven (Gustavsson, Måhl 

och Sundblad 2012). 

 

Betygens sekundära funktioner handlar om de övergångar som görs i skolan, övergången från 

grundskolan till gymnasiets nationella program eller introduktionsprogram samt övergången 

från gymnasiet till högskolan. Denna del av betygens funktioner handlar om lagar och regler 

för elevernas förflyttning mellan grundskola och gymnasiet samt urval till utbildning vid 

högskolan och universitetet. Exempelvis krävs det godkända betyg i svenska engelska och 

matte samt minst fem andra ämnen för behörighet till ett yrkesprogram och för behörighet till 

ett högskoleförberedande program krävs samma men minst nio andra ämnen i stället för fem. 

De betyg som eleven i sin tur får på gymnasiet blir den poäng som eleven söker på till 

kommande studier (Gustavsson, Måhl och sundblad 2012). Korp (2011) menar att 

betygsättningen på så sätt blir viktig för elevens framtid eftersom det är ett urvalsinstrument 

för kommande studier.  

4.2 Bedömning i idrott och hälsa  

Bedömning och betygsättning i ämnet idrott och hälsa är i de flesta lärarrum ett populärt 

diskussionsämne. Det upplevs på olika sätt från lärare till lärare. Håkansson (2015) skriver i 

sin studie att 87 % av lärarna upplever dokumentation i ämnet idrott och hälsa som svårt 

medan 13 % inte tycker det är problematiskt. De stora skillnaderna till att lärarna upplever det 

så olika beror i huvudsak på hur de organiserar sin undervisning.   

 



11 

Flera studier har visat att betygsättningen i ämnet grundas på närvaro och sociala aspekter.  

Tholin (2006) skriver i sin studie att för att klara godkänt i idrott och hälsa behöver eleverna 

komma i tid och vara ombytta. Annerstedt och Larsson (2010) skriver också att personliga 

egenskaper är avgörande vid betygsättning. De skriver att elever som gör sitt bästa och 

försöker kan nå de högre betygen även om deras rörelsekvaliteter inte är godkända. Redelius 

& Hay (2009, 2012) har vidare undersökt hur eleverna ser på vad som bedöms i ämnet och 

vad som krävs för de högre betygen. Eleverna är i sin tur överens med lärarnas uppfattning, 

att det är deras aktivitet på lektionerna och intresse som bedöms snarare än deras kunskaper. 

 

Även Londos (2010) kommer fram till i sin avhandling att elevers sociala kompetens och 

attityd till ämnet är avgörande vid betygsättning. Elever som har sämre färdigheter inom 

ämnet kan på så sätt nå högre betyg genom att visa intresse och ha en positiv inställning till 

ämnet. En vidare identifiering han gör av vad som betygsätts i ämnet är att de mätbara 

prestationerna fortfarande är avgörande för vilket betyg eleven uppnår. Dock går det att nå ett 

högt betyg genom att kompensera de lite sämre prestationerna genom att vara intresserad 

(Londos 2010). Även andra studier har visat att de mätbara prestationerna, så som tid, längd 

och kraft är avgörande för att eleverna ska kunna uppnå de högre betygen (Redelius, Fagrell 

& Larsson 2009; Redelius & Hay 2012).  

     

Seger (2014) visar dock i sin studie att det förhoppningsvis går mot tider där styrdokumenten 

och kunskapskraven mer styr vad som ska bedömas. De lärare som deltog i hennes studie var 

tydliga med att attityd, intresse och social kompetens inte hör till betyg och bedömning. De 

var också eniga om att deltagande och närvaro inte ska betygsättas utan snarare kunskap och 

färdigheter. Seger (2014) menar att lärarna följer styrdokumentens riktlinjer och har lättare för 

att sätta sig in och tolka kunskapskraven än tidigare och på så sätt bedöms det som ska 

bedömas istället för uppförande och attityd. Seger (2014) kunde också se en skillnad i 

innehåll. Eftersom Skolinspektionen (2010) kom ut med att det var lite hälsa i undervisningen 

och att bollspel/bollekar dominerade innehållet på lektionerna menar Seger (2014) att lärarna 

tagit det till sig och försöker skapa ett innehåll som går att bedöma efter alla betygskriterierna. 

Lärarna i studien förklarade det också som att bedömningen med hjälp av magkänslan mer 

eller mindre försvunnit när de bedömer förmågor. Deras problematik med bedömning och 

betygsättning framkom snarare när de skulle bedöma kvaliteter, hur betygskriterierna ska 

tolkas, vad värdeorden betyder och hur de olika förmågorna ska värderas vid den slutliga 

betygsättningen (Seger 2014). 
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4.3 Teknik som pedagogiskt hjälpmedel  

Användningen av teknik i undervisningen som ett pedagogiskt hjälpmedel hjälper fler elever 

att kunna ta ansvar för sina studier och skolgång. Tekniken är under ständig utveckling och 

det finns många olika program/hjälpmedel som går att använda för att nå ut till eleverna 

(Gerber & Ward 2016). För att dessa hjälpmedel ska fungera fullt ut menar Gerber och Ward 

(2016) att dessa bör appliceras varsamt och i samtycke med klassen man arbetar i så att 

eleverna får ut det bästa av tekniken.  

 

Användning av ICT i undervisningen kräver eftertanke och rätt verktyg. För att använda 

tekniken på bästa sätt menar Hefzallah (2004) att det är tekniken som ska styra 

undervisningen istället för att tekniken blir ett bihang som finns med bara för att den ska vara 

med. Med detta menar han att tekniken ska användas varsamt så att den används på det bästa 

möjliga sätt och hjälpa lärarna att få en så bra undervisning som möjligt och även bli mer 

tidseffektiva.  

 

Möjligheterna med tekniken idag menar Lao, Furlonger, Moore och Busacca (2016) är att det 

inte är lika dyrt att, med olika hjälpmedel, filma sina rörelser för att kunna få feedback på och 

korrigera rörelser. Lao et al. (2016) beskriver ett exempel om hur vuxnas simförmåga kan 

förbättras med hjälp av egeninlärning och coachning i form av feedback på filmat material. 

Med hjälp av denna feedback lärde sig individen, från icke simkunnig, att simma 25-meter 

utan att stanna. Denna typ av fördröjda feedback, som Clariana, Wagner och Murphy (2000) 

nämner i sin avhandling, passar bättre vid komplexa uppgifter och rörelser. Att använda sig 

av den fördröjda feedbacken menar de ger ett större utrymme för eleven 

”informationstagaren” att tänka igenom uppgiften igen innan de testar på nytt. Ifall eleven 

skulle ges direkt feedback menar de att eleverna skulle titta mer på precis det som feedbacken 

gällde. Beroende på vilken typ av svårighetsgrad uppgiften har, säger Clarina, Wagner och 

Murphy (2000), är det ena feedbacken bättre än den andra. Vid en uppgift med lättare 

svårighetsgrad ger direkt feedback bättre svar eftersom eleven lättare kan anpassa sin rörelse 

för att göra rätt. Medan de svårare uppgifterna ger ett bättre resultat om en fördröjd feedback 

används. 
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4.4 Teknik i undervisning 

Teknik i undervisningen är någonting som efterfrågas och utforskas för att få en bra 

tillämpning i skolan (Glass, Zembylas, Vrasidas & Centre for the Advancement of Research 

and Development in Educational Technology 2009; Fish, Mun & A’Jontue 2016). För att 

tekniken ska bli “rätt” i skolan måste lärare få utbildning och resurser för att kunna använda 

tekniken. Eberline och Richards (2013) pekar i sin artikel på att idrott och hälsa lärare 

behöver komma med argument för att kunna få resurser till olika tekniska hjälpmedel och för 

att ges möjlighet till utbildning. Bristen på både utbildning och bristande resurser menar Glass 

et.al. (2009) gör att undervisningen påverkas negativt.   

 

Genom att studera olika inlärningsmetoder hos elever i olika ämnen kom Fish, Mun & 

A’Jontue (2016) fram till att det visuella inlärningssättet som komplement till den vanliga 

undervisningen slog väl ut i den testgrupp de använde. Glass et.al. (2009) diskuterar 

användningen av ICT och anser att det ska testas fram och användas i de klasser de fungerar 

för. De säger att elever, framförallt mindre begåvade barn, inte får samma möjlighet att 

utvecklas med hjälp av dessa hjälpmedel. Användningen av inspelat material är användbart 

för lärare eftersom det finns möjlighet att se en rörelse eller höra ett samtal en gång till.  

 

Även antalet olika hjälpmedel visar sig vara viktig för att optimera inlärning, Fish, Mun och 

A’Jontue (2016) säger att för många visuella hjälpmedel kan göra att eleverna inte lär sig lika 

mycket som med några få hjälpmedel. Tekniken i undervisningen kan bestå av flera olika 

hjälpmedel så som videoinspelningar, datorprogram och ljudinspelningar.  

 

Danielsson och Taflin (2015) undersökte hur multimediaanvändning kan användas i 

matematikundervisningen. Genom applicering av tekniska hjälpmedel i form av kameror 

kunde lärare titta tillbaka och använda dessa videor till både betygsättning och för att 

motivera elever till varför ett visst betyg sattes. Lärare i samma studie uttryckte även att det 

fanns “ett sug efter att använda mer teknik för att skapa en mer mångfacetterad bedömning 

där fler får chans att komma fram med det de kan” (Danielsson & Taflin 2015, s.70). En 

användning av tekniska hjälpmedel på “rätt” sätt skapar förutsättningar för fler elever att visa 

vilka förmågor och kunskaper de besitter.   
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4.5 Teknik i idrott och hälsa   

Som nämnts ovan är ICT ett begrepp som innefattar olika former av tekniska hjälpmedel. 

Inom idrott och hälsa finns många möjligheter till att använda dessa tekniker för att underlätta 

undervisningen. Prajapati (2012) menar att ICT inom idrott och hälsa hjälper till att expandera 

möjligheterna för undervisning i form av att elever inte behöver vara i undervisningssalen för 

att lära sig. Detta visar Wood (2005) ett exempel på genom att undervisa elever med hjälp av 

bildskärmar i omklädningsrummen. Genom att låta eleverna titta på instruktioner innan 

lektionen kan mer tid läggas på att praktiskt utföra rörelserna under lektionen.  

 

En av fördelarna med att använda sig av olika typer av ICT är möjligheten till att motivera 

fler elever till idrott och hälsa undervisningen (Weir & Connor 2009; Casey & Jones 2011) . 

De, samt Newhouse (2009), identifierade att både lärare och elever upplevde att det var 

färdigheterna som främst fångades när de använde sig av inspelat material. Författarna till de 

publikationerna menar vidare att elever uppfattade det som att läraren lättare och på ett bättre 

sätt kunde ge feedback direkt på deras rörelse med hjälp av video än utan användning av detta 

verktyg. Detta menar Wood (2005) samt Casey och Jones (2011) beror på att feedbacken inte 

direkt kom från läraren utan att de ser feedbacken på skärmen vilket leder till ett mer öppet 

förhållningssätt till feedback. Att filma eleverna säger Wood (2005) ger eleverna en större 

möjlighet att ta ansvar för sin egen utbildning och resultat. Han kallar teknologin en 

“lärarassistent” som är en bidragande faktor till att hjälpa eleverna med just dessa saker. 

 

Att filma elevernas rörelser menar Eberline och Richards (2013) kan bidra till mer än bara 

feedback. De anser att lärare kan använda sig av det filmade materialet i dokumentationssyfte, 

inte bara gentemot elever, utan även för att kunna påvisa vad som ingår i ämnet idrott och 

hälsa för föräldrar och andra lärare.  

 

Ett annat sätt att använda sig av tekniken i skolan är inspelat material. Wood (2005) menar att 

ungefär 65% av den inlärning som sker under idrott och hälsa lektionerna består av två delar, 

demonstrering av innehållet samt kopiera det som demonstrerats. Att använda filmat material 

som en del i denna undervisning kan vara ett sätt att visa eleverna korrekta rörelser gång efter 

gång där inga misstag visas utan det som kopieras är tekniskt korrekt varje gång. Att också 

visa upp rörelser från “experter” inom området, som man arbetar med, menar Wood (2005) 



15 

kan motivera och sporra eleverna till att jobba hårdare/flitigare för att efterlikna dessa 

rörelser.  

4.6 Sammanfattning tidigare forskning 

Den tidigare forskningen om bedömning, både generellt och inom idrott och hälsa, samt 

teknik i undervisningen som pedagogiskt hjälpmedel visar att mycket information finns att 

hämta i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Att använda sig av bedömning i 

form av formativ och summativ bedömning i förhållande till den teknik som används i 

undervisningen är någonting denna studie kommer undersöka. Vidare visar den tidigare 

forskningen att dokumentation, speciellt vid undervisning i idrott och hälsa, är svårt för lärare. 

Den bristande dokumentationen leder i vissa fall till att eleverna bedöms efter om de är 

ombytta, sociala aspekter och på lärarens magkänsla. Genom att implementera dessa olika 

tekniska hjälpmedel kan det bidra till att lärarna både blir mer effektiva under lektionen samt 

att de kan bygga upp en lektion så bra som möjligt. Lärarna kan till exempel spela upp en 

video innan lektionen börjar för att optimera tiden eleverna får i klassrummet. Feedback är en 

annan faktor som förbättras genom användandet av tekniska hjälpmedel, genom användandet 

av filmat material kan feedback ges direkt efter genomförd rörelse. Att använda sig av filmat 

material skapar förutsättningar för lärare att samla in dokumentation och underlag för 

bedömning och betygsättning. 
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5. Teoretiskt perspektiv 

Som teoretisk utgångspunkt används Bernsteins (1971, 2000) teorier om läroplansteori och 3-

way message system. Denna teoretiska utgångspunkt används för att styrka sambandet mellan 

det filmade materialet, som metod för inlärning, styrdokumenten och bedömningen. Dessa tre 

beskriver Bernstein som ett sammanhängande system mellan Curriculum (läroplan), 

Pedagogy (pedagogik)  och Assessment (bedömning). 

 5.1 Bernsteins läroplansteorier 

Seger (2014) skriver att Basil Bernsteins teorier har haft stor påverkan på svensk forskning 

om läroplansteori, vilket har bidragit till att det är många forskare som tolkat hans teorier. 

Bernstein var en brittisk utbildningssociolog vars teori är ett avancerat perspektiv på 

pedagogiska relationer som inkluderar frågor om kunskap, maktförhållande och kontroll i 

undervisningen (Bernstein 2000). Redelius och Hay (2009) skriver att Bernsteins teori bygger 

på den pedagogiska relationen mellan elev och lärare där kunskap reproduceras. Schwartz 

(2013) tolkar också Bernstein och menar att undervisning är överföring av en “pedagogisk 

diskurs” som påverkas av de människor som skapar den. Eftersom människan är ett aktivt 

handlande subjekt kan vi hela tiden förändra och påverka tankar och handlingar. Bernstein 

menar att människans uppfattning och handlande påverkas av strukturer som skapats genom 

interaktion och samspelet med andra människor. På så sätt är Bernsteins teori baserad på 

Bourdieus teorier om sociala relationer inom olika sociala fält där Bernstein utvecklade sin 

teori till det sociala fältet: skolan.  

5.2 Three-Way message system  

En av Bernsteins teorier är three-way message system som bland annat Redelius och Hay 

(2009) skriver om. De förklarar i sin studie att Bernstein menar att skolans urval, 

klassifikation, överföring och bedömning av kunskap kan ses som ett sammanhängande 

system bestående av läroplan, pedagogik och bedömning (Bernstein 1971; Redelius & Hay 

2009). I den här studien kommer det största fokuset ligga på det som Bernstein kallar 

assessment, bedömning, och pedagogy, pedagogik, eftersom det är idrott och hälsas komplexa 

bedömningssituation och hur styrdokumentens centrala innehåll lärs ut som undersöks. Dock 

grundar sig lärarens undervisning och bedömning i läroplanen och kursplan/ämnesplan, vilket 

tyder på att hela systemet hänger ihop. Redelius och Hay (2009) menar vidare att 
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bedömningen kan ses som det viktigaste delen i meddelandesystemet. I vår studie ses 

systemet som ett sammanhängande system där läroplanen är kunskapen som ska förmedlas, 

pedagogiken - på vilket sätt kunskapen ska läras ut och bedömningen blir sammantaget av 

läroplanen och pedagogiken, vad eleverna har lärt sig.     

5.2.1 Curriculum, Läroplan  

Med begreppet curriculum menar Bernstein (1971) vilken kunskap som är meningsfull för 

lärare att lära ut. Som Redelius och Hay (2012) nämner är det lärandemålen i Skolverkets 

olika styrdokument i form av kursplan och ämnesplaner för de olika stadierna i svensk skola 

som påverkar vad lärare ska lära ut. Inom idrott och hälsa, precis som de andra ämnena, är det 

sedan upp till läraren att tolka vad Skolverket anser att undervisningen ska innehålla 

(Redelius & Hay 2012).  

 

För att förklara konceptet curriculum använder sig Bernstein (1971) av begreppet 

“klassificering”, som han ser som relationen mellan innehåll i olika lektioner. Bernstein 

(1971) delade i sin tur in begreppet i två olika kategorier; “stark klassificering” och “svag 

klassificering”. Med det förstnämnda menar han att innehållet i lektionen är strikt och det går 

tydligt att se vad som är menat att innehållet ska vara. Svag klassificering är motsatsen till 

stark klassificering, vilket beskriver att innehållet i lektionen är mer öppet. En annan skillnad 

mellan dessa, menar Bernstein (1971), är att vid den starka klassificeringen är det tydligt att 

det är läraren som väljer ut innehåll för lektionen. Medan vid den svaga klassificeringen är det 

i samråd med lärare som eleverna väljer vad som ska läras ut.  

 

Läroplanen är grunden inom alla ämnen i skolan. På så sätt är den även grunden för både 

pedagogiska val och bedömningen i idrott och hälsa. I vår studie kommer läroplanen inte 

diskuteras specifikt utan kommer vara en bakomliggande faktor i båda våra analyser av 

resultatet. Vår analys av teknikens plats i idrott och hälsa undervisningen kommer diskuteras 

utifrån Bernsteins begrepp om klassificering, hur lärare lägger upp sin undervisning utifrån 

läroplanen.  

 

5.2.2 Pedagogy, Pedagogik  

Begreppet pedagogy anspelar på vilket sätt som är “rätt” sätt att lära ut och överföra 

materialet eller som Bernstein (1971) beskriver som curriculum. Redelius och Hay (2012) 
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menar att pedagogiken är ständigt under förändring. En förändring av mål för lärarna, från 

Skolverket, har varit att istället för att skriva vad som ska undervisas har det ändrats till vad 

eleverna ska lära sig vid avslutad kurs/stadie. Detta menar Redelius och Hay (2012) är ett 

stort förtroende som ligger på lärares axlar att både tolka hur kunskapen och förmågorna ska 

läras ut och sedan bedöma vilken kunskap eleverna har i det valda materialet.  

 

Pedagogiken som meddelandesystem förklarar Bernstein (1971) med hjälp av begreppet 

“inramning”, vilket Bernstein menar är en uppdelning av vad som kan läras ut och vad som 

inte kan läras ut. Även detta begrepp delar han in i “stark inramning och “svag inramning”. 

Med “stark inramning” menar Bernstein (1971) att man tydligt ser vad läraren kan lära ut och 

vad läraren inte kan lära ut. Medan “svag inramning” anspelar på att gränsen mellan vad som 

kan och vad som inte kan läras ut inte är lika given.  

 

Pedagogiken, kommer att diskuteras i analyserna eftersom båda frågeställningarna berör 

någon form av didaktiskt val för att antingen lära ut eller bedöma eleverna. 

5.2.3 Assessment / Evaluation, Bedömning   

Det tredje och sista begreppet assessment/evaluation bygger på att utvärdera vad individen 

har lärt sig av den kunskap som lärts ut. Redelius och Hay (2012) skriver i sin artikel att 

bedömning kan delas in i två olika former, de två formerna är formativ bedömning och 

bedömning av kunskap. Den senare av de två kan även kallas summativ bedömning och det 

bygger på kunskap som eleverna har vid bedömningstillfället medan den formativa 

bedömningen bygger på en kontinuerlig bedömning under periodens gång (Redelius & Hay 

2012). Redelius och Hay (2009) skriver vidare att bedömning som meddelandesystem är 

representation av värde. Bernstein (1971) beskriver att utan en klar bild av vad som ska 

bedömas kan varken eleverna eller läraren bedöma om det som eleverna lärt sig är av nytta 

och om lärarens tillvägagångssätt var rätt. 

I den här studien kommer bedömning att diskuteras framförallt i analysen av teknikens 

betydelse för bedömning i idrott och hälsa, där lärarnas arbete för likvärdig bedömning 

analyseras. Bedömningen kommer även att beröras under den första analysen eftersom lärarna 

även använder sig av filmat material för att kunna göra både formativa och summativa 

bedömningar.  
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6. Metod 

I detta kapitel presenteras vilken metod som använts för att genomföra studien. Även urval, 

validitet och reliabilitet samt etiska överväganden kommer att diskuteras här.  

6.1 Kvalitativ studie 

Kvale (1997) skriver att de olika metoderna, kvalitativ och kvantitativ, är olika verktyg och de 

fungerar olika bra beroende på vilka forskningsfrågor som studien bygger på. En kvalitativ 

studie gjordes för att komma närmare inpå ett antal lärare för att förstå deras användning av 

tekniska hjälpmedel i undervisning i idrott och hälsa. Dalen (2015) menar att den kvalitativa 

intervjuformens övergripande mål är att: “nå insikt om fenomen som rör personer och 

situationer i dessa personers sociala verklighet” (Dalen 2014, s.15). Kvale (1997) beskriver 

den kvalitativa intervjuformen som ett kraftfullt verktyg för att den kan ge kunskaper kring 

människors upplevelser och beteenden. Utifrån dessa förhållanden, samt relaterat till det syfte 

och de frågeställningar, valdes alltså en kvalitativ studie med intervju som metod.  

6.2 Urval 

Urvalet är gjort utifrån ett kriterieurval (Dalen 2015). De tre skolorna som besökts ligger 

geografiskt nära oss och vi hade vetskap om att de intervjuade lärarna på skolorna använder 

sig av inspelat material i undervisningen eftersom vi gjorde våra verksamhetsförlagda 

utbildningar (VFU) på dessa skolor. Dalen (2015) skriver om kriterieurvalet som betyder att 

forskaren ställer vissa krav för att en informant ska vara med i undersökningen. Till 

intervjuerna valdes sex olika lärare ut. De kriterier som ställdes på dessa var att de ska vara 

behöriga lärare i idrott och hälsa samt arbeta med någon form av ICT i undervisningen. 

Lärarna har dessutom arbetat som lärare i minst tio år och är i ålder mellan 35 och 60 år. 

Skolorna som besöktes är två gymnasieskolor och en högstadieskola som ligger i två olika 

småstäder i södra Sverige.  

6.3 Intervju 

Genom att använda sig av intervju som datainsamlingsmetod menar Dalen (2015) och Kvale 

(1997) att  forskarna försöker skapa sig en bild av verkligheten genom informantens 

synvinkel. Intervjuerna är semistrukturerade eller halvstrukturerade (intervjuguide finns att 
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hitta i Bilaga 1) där några förutbestämda frågor finns med mer och mindre öppna svar (Dalen 

2015). Frågorna följer en viss struktur (Kvale 1997) med frågor om bedömning senare i 

intervjuerna för att upptäcka fler användningssätt av inspelat material än direkta frågor om 

bedömning/betygsättning.  

 

Att använda sig av korta frågor, som gjorts i denna studie,  menar Kvale (1997) är en fördel så 

länge intervjuaren får långa, rika och relevanta svar för studien. Han menar vidare att det är 

av stor vikt att följa upp svaren med ett förtydligande så att ingen information går förlorad 

eller att en feltolkning av informantens svar dokumenteras. 

 

Under våra intervjuer har en intervjuguide använts med två övergripande områden med fyra 

respektive tre huvudfrågor, med tillhörande underfrågor för att få så öppna svar som möjligt. 

Våra intervjuer har också spelats in med våra mobiltelefoner, efter den intervjuade personens 

godkännande, för att ha möjlighet att lyssna på intervjun flera gånger för att undvika att 

viktigt material går förlorat. Eftersom vi gjorde intervjuerna enskilt hade det också varit svårt 

att hinna skriva ner all information utan att missa delar som kan vara viktig för våra resultat.   

6.4 Bearbetning och analys 

För att få en bredare insyn av hur tekniken påverkar lärare relaterat till bedömning var tidigare 

forskning om både generella och ämnesspecifika bedömningssituationer viktiga att få med i 

denna undersökning. Att arbeta med en typ av trattmetod för att sedan specifikt titta på teknik 

i idrott och hälsa gav undersökningen en bred bas att grunda analyser och diskussioner på. 

Den inhämtade datan bestående av intervjuer av sex olika lärare på tre olika skolor 

transkriberades och fördes in i undersökningen. Till följd av de frågor som ställdes skapades 

två huvudrubriker som empirin kunde föras in under. 

6.5 Validitet och realibilitet 

Validet och reliabilitet är två former av utvärdering av forskningsstudier. Kvale (1997) menar 

att dessa två inte enbart ska användas för att utvärdera en studie i slutfasen av arbetet, utan 

under hela arbetets gång. Dalen (2015) skriver att validitet inom den kvalitativa 

intervjustudierna är knutna till tre huvudpunkter vilka är: Forskarrollen, forskningsplanen, 

datamaterialet.  
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Validitet i forskarrollen menar Dalen (2015) samt Kvale (1997) att författarna till 

forskningsdiskursen ska hålla sig objektiva till sin forskning och det resultat som fås i 

intervjustudierna. Dock menar Kvale (1997) att intervju som metod, där språket ligger i 

fokus, varken är objektiv eller subjektiv i sin själv utan intersubjektiv. Dalen (2015) menar att 

man ska skapa frågor så att svaren kommer så nära informantens åsikter som möjligt.  

 

Forskningsplanens validitet delar Dalen (2015) upp i två underkategorier. Den första av dessa 

två är urval. Urvalet av intervjupersoner är den verklighet/information som 

forskaren/forskarna får grunda sina slutsatser på. Urvalet i studien är, som beskrivet ovan,  

baserat på kunskapen om att dessa skolor använder sig av teknik i idrott och hälsa 

undervisningen. Genom att använda sig av transkription och en intervjuguide, vilket  

användes i detta arbete, säger Dalen (2015) att man validerar valet av datainsamlingsmetoden, 

intervju. 

 

Genom att låta informanterna ge utförliga och innehållsrika svar blir validiteten högre på 

datan som man använder sig av i arbetet. Detta menar Dalen (2015) är viktigt eftersom största 

delen av en intervjustudie består av informantens egna uppfattningar. Att testa 

insamlingsmetoderna av data är också viktigt så att inte felaktig data hämtas eller att datan 

blir svårtydlig (Dalen 2015). Semikonstruerade frågor har ställts för att inte leda 

informanterna för mycket mot vad de, möjligtvis, inte tycker. Även datainsamlingsverktygen, 

som i den här studien är mobiltelefoner, testades först så att ingenting av det informanten sa 

skulle gå förlorat. 

6.6 Etiska överväganden 

Dalen (2015) skriver att samhället ställer vissa krav på att all vetenskaplig forskning ska följa 

vissa etiska riktlinjer/lagar. De fyra kriterier som Vetenskapsrådet skriver fram är: lagen om 

samtycke, lagen om krav på information, krav om konfidentialitet samt nyttjandekravet. De 

lärare som intervjuats gjorde detta på frivillig basis (Kvale 1997; Vetenskapsrådet 2002) 

enligt samtyckeslagen (SFS 2003:460.17 §). Lärarna informerades även om studiens syfte 

(Kvale 1997; Vetenskapsrådet 2002) och dess innehåll enligt lagen om krav på information 

(SFS 2003:460.16 §). Lärarna i studien är kodade med fiktiva namn enligt kravet om 

konfidentialitet (Kvale 1997; Dalen 2015; Vetenskapsrådet 2002). Enligt nyttjandekravet 
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kommer uppgifterna som samlats in enbart användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 

2002).  
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7. Resultat och analys 

I denna del av arbetet redovisas det empiriska materialet som inhämtades under studiens 

intervjuer. Strukturen på detta kapitel tar sin utgångspunkt i frågeställningarna och de två 

övergripande områdena i intervjuguiden, där teknikens plats i idrott och hälsa undervisningen 

först presenteras och sedan det filmade materialets betydelse för likvärdig bedömning och 

betygsättning.    

7.1 Det filmade materialets plats i idrott och hälsa undervisningen 

ICT:n som lärarna på de intervjuade skolorna använder sig av är kanon, dator, ipad, 

ljudsystem och mobiltelefon. Med hjälp av dessa tekniska hjälpmedel använder sig lärarna i 

sin tur av filmat material på olika sätt. Samtliga lärare som intervjuades ser positivt på 

teknikens plats i idrott och hälsa och att det finns många förtjänster med filmat material i 

undervisningen. 

 

Övervägande del positivt med filmat material, för då kan man verkligen hinna se varje elev och 

eleverna får tid att förbereda sig. (Sandra)  

 

En av lärarna, Elliot, poängterar att det filmade materialet i många fall är en fördel för 

eleverna, framförallt för de elever som är duktiga på idrotter eller aktiviteter som skolan inte 

kan erbjuda eller för elever som inte tycker om att ta plats i undervisningen.   

 

Jag hade en elev förra året som verkligen låg på E- nivå på allting och hade inga högre ambitioner, sen 

så gjorde hon de övningarna (styrkeövningar) med sopkvast och visst det blir lite bättre om man har lite 

vikt, men hon gjorde det så klockrent, hon hade verkligen koll  på tekniken och gjorde det rätt. Det va 

lite häftigt, det hade jag nog inte sett i skolan. (Elliot)  

 

Jag hade en kille som fick A förra året som inte tog plats i undervisningen, ganska försynt och så. […] 

Han hade spelat fotboll som yngre, men va ingen stjärna eller så. Han kunde åka skateboard och 

jobbade mycket med en rörelseanalys uppgift men jag var lite osäker på rörelse till musik för han hade 

missat någon lektion där. Då kom han själv och frågade om nästa uppgift, där eleverna skulle skicka in 

filmer, och frågade om han kunde filma shuffledans som han gjort tidigare på egen hand. […] Den 

filmen som han skickade var skitbra. Han var en elev som man kanske inte tänkte från början låg på A-

nivå utan mer C-B men eftersom han fick möjlighet att visa sådant som inte fick plats i min 

undervisning blev det A, dessutom hade han inte ställt sig här och dansat shuffledans i skolan inför alla. 

(Elliot)  
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Utöver de fördelar, som relaterar direkt till eleverna, säger Kim att det även kan hjälpa lärarna 

framåt med sin utbildning av eleverna. 

 

Filmat material kan vara bra för att utvärdera sina lektioner. Om man märker att många elever inte 

klarar en viss övning ser man det en extra gång på det inspelade materialet. (Kim) 

 

Användandet av filmat material används både för lärare och elevers vinning. Genom att filma 

eleverna får samtliga elever chansen att bli sedda, speciellt de elever som inte tar mycket plats 

i undervisningen. Under intervjuerna identifierades två olika sätt att använda sig av filmat 

material; filmat material som instruktion och filmat material för bedömning. 

7.1.1 Filmat material som instruktion 

Lärarna på de tre skolorna använder sig av filmer för att instruera eleverna genom att spela in 

filmer på sig själva för att kunna exemplifiera hur en rörelsekvalitet ser ut på olika nivåer men 

också för att instruera hur olika rörelser ska se ut. Detta beskriver lärarna som en rörelsebank 

där de samlar filmer på sig själva och kollegor för att kunna visa eleverna. Lärarna använder 

sig även av filmer från youtube och olika program för att eleverna ska kunna följa någon 

annan som instruerar på exempelvis kanonen.  

 

Vi har en del filmer som vi har spelat in själva, med då badminton på C-nivå, skridskor ska vi filma, vi 

har lite olika sådana, som vi kan visa för eleverna för att de ska veta ungefär vad som krävs. (Elliot)     

 

Och så håller vi på att göra en rörelsebank, där vi filmar oss själva och som vi använder i undervisningen, 

framförallt styrketräningsövningar men en del dans har vi också, där jag går igenom en dans, sen filmar 

jag den och sen kan eleverna titta på filmen på kanonen några gånger senare så jag kan bedöma. (Alex)   

 

Sen är det ju så, ska du köra ett rörelse till musik pass, step up eller vad som helst och kunna bedöma, när 

du leder själv är det helt omöjligt. Jag kan ju se vilka som hänger med, någorlunda. Det behöver vara 

någon som tittar, bara, om man ska kunna bedöma. Vi körde en sådan Benjamin Allen förra året på 

kanonen, så jag kunde stå bredvid och titta och då sa jag att jag kommer titta på er men om ni tycker det 

är skitsvårt, så tänk att det finns inget som kan fälla er när jag tittar, utan jag tittar och ser jag någon som 

har koll är det det som jag noterar, jag noterar inte att någon inte kan.  (Elliot) 
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Eftersom lärarna har byggt upp en bank av olika övningar kan elever innan, efter och under 

lektionen förbereda sig, repetera eller instrueras med hjälp av dessa videoklipp och 

instruktioner.   

 

Genom att visa och spara videoklipp på lärplattformen på till exempel hur man gör upp en eld, packar 

väskan eller gör en kullerbytta kan eleverna lättare gå tillbaka och repetera sakerna i efterhand på egen 

hand. (Sam) 

 

Genom att använda sig av filmat material som instruktion får eleverna möjligheten att öva 

flera gånger innan det är dags för bedömning och betygsättning vilket nästföljande kapitel 

kommer handla om. 

7.1.2 Filmat material för bedömning  

Lärarna i de intervjuade skolorna identifierade att bedömning är en avgörande faktor till att de 

använder sig av filmat material. Det filmade materialet används både summativt och formativt 

i form av betygsättning av rörelsekvalitéer samt feedback. Angående den formativa 

bedömningen berättar lärarna följande: 

 

Det är lättare att se sig själv göra en sak och sedan få feedback på det än att få feedback efter man gjort en 

rörelse utan att se hur man gjorde det. Ofta kan det kännas som man gör rätt, men när man ser det så blir 

det mer påtagligt att det inte var rätt. (Robin) 

 

Ibland har jag använt min telefon, alltså, jag hade en elev förra året som gjorde knäböj och som föll inåt 

jättemycket med fötterna, så då tog jag upp min telefon och filmade hans fötter, framifrån och bakifrån, 

ahaa, då fattade han ju liksom hur det såg ut, för det kände han inte själv eller kunde se annars. (Elliot)   

 

Lärarna menar också att feedbacken kan bli en reflektion och ett medvetande för eleverna. Att 

använda sig av filmat material att titta tillbaka på medan återkoppling ges av lärare upplevs 

lättare att ta in. 

 

Det är ganska ofta som de upptäcker saker som de kanske inte hade tänkt på innan. Att det ser konstigt ut, 

och varför ser det konstigt ut, aah det är ju den foten som jag stukat så många gånger, det är kanske därför 

det ser konstigt ut att jag har dålig balans på den foten men inte på den andra. (Alex) 

 

Lärarna berättar även att det inspelade materialet används i ett summativt syfte. Några 

exempel när denna form av betygsättning används är: 
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Sen får eleverna filma sig själva och skicka in för bedömning, om man vill visa någonting som man 

antingen inte kan göra här, som skidåkning, eller kan det ju vara att man vill visa att man är en duktig 

fotbollspelare till exempel i en klass där ingen annan kan spela fotboll, det är ju ganska svårt att visa det 

om du inte har medspelare. (Elliot)   

 

Eleverna får filma sig själva på sina mobiler, oftast, det gör de för att titta lite grann på kunskapsmålet att 

ergonomiskt kunna anpassa sina rörelser och att beskriva och analysera hur det ser ut. De gör det också 

för att påvisa sina rörelsekvaliteter på A-nivå av komplex karaktär. (Alex) 

 

Elliot och Alex berättar i sina utlåtande att det är eleverna själva som äger materialet och att 

det är eleverna som själva ska spela in. Under intervjun med Sam säger han att han och hans 

kollegor spelar in materialet i helklass men också som stöd för bedömning. 

. 

Vi spelar in eleverna gruppvis i dans samt filmar olika delövningar i redskap som en stöd i bedömningen. 

(Sam) 

 

Lärarna använder sig på olika sätt av det material som spelas in. Vissa lärare låter eleverna 

äga materialet medan andra spelar in och innehar materialet själva. Detta är en av många 

problemområden som finns med att filma elever. 

 

7.1.3 Problematik med filmat material i undervisningen 

Samtliga intervjuade lärare pratar om problematiken med att filma elever i undervisningen. 

Lärarna är väl medvetna om att en del elever tycker det är obehagligt att bli filmade och har 

på ett eller annat sätt stött på det i undervisningen.  

 

Vissa elever bryr sig inte och vissa blir supernervösa av att filmas. Idrott och hälsa är speciellt, i de andra 

lektionerna är det jag pennan och pappret. Medans i idrottshallen är det jag i shorts och linne vilket är mer 

utlämnande. (Kim) 

 

Jag hade några tjejer på ett program förra året som var väldigt negativa till att filma sig själva, de tyckte 

det var jättejobbigt. De hade ju diskuterat det med sina mentorer och allting även om det bara är jag som 

ska titta på det så tycker de själva grejen att filma sig själv är jobbig. (Elliot)  

 

Sen finns det alltid tillfällen då eleverna inte vill filma sig själva för de tycker inte om det. Då har jag haft 

som exempel att, ska man visa en rörelse eller instruera så får de istället instruera till exempel mig eller 
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en kamrat i utförandet och visa kamraten i utförandet så att man tar bort fokus på den personen och att 

fokus hamnar på en som tycker det är okej. (Sandra)   

 

För att försöka motverka den negativa bilden av att spela in eleverna anser lärarna att man kan 

arbeta vidare med: 

 

Försöka arbeta mer med positiva bilder och trycka på de saker som är bra som man kan arbeta vidare 

med. [...] Förklara för eleverna varför du filmar och att det inspelade inte läggs upp på youtube eller något 

liknande (Kim) 

 

Tydlighet är det viktigaste och detta gäller även inspelat material. Genom att förklara varför du använder 

det så får du med dig eleverna  (Sam) 

 

Spela in och filma använder eleverna sig av för att visa upp fast det spelas alltid upp på deras 

mobiltelefoner eller var de nu vill spela in det och det är dem som alltid äger materialet och så kan jag få 

titta på det. (Sandra)  

 

Begränsningar med att använda ICT i undervisningen är också någonting som lärarna tar upp 

i intervjuerna. Material som försvinner eller att elever har svårt att rent tekniskt lämna in 

filmen kan vara till teknikens nackdel.  

 

Det som påverkar negativt är den tekniska begränsningen, det är ofta någon enstaka elev i varje klass som 

har svårt att lämna in filmen för att det funkar inte rent tekniskt, det är nog det största dilemmat. [...] Jag 

ser bara vinster med det annars. (Alex) 

 

Läraren Sandra påpekar även att det finns nackdelar med att eleverna skickar in filmer som de 

själva spelat in.  

 

Ibland kan man sakna helheten, det kan vara filmat på vissa sätt och sådär, så man saknar till exempel 

omständigheten och liknande. Eller att eleverna filmar framifrån fast man hade velat se det från sidan osv. 

(Sandra)  

 

För att komma ifrån vissa problemområden kan en kompetensutveckling inom till exempel 

videobehandling och etiska frågor underlätta. 
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7.1.4 Lärarnas kompetensutveckling inom området   

Lärarna på de intervjuade skolorna upplever att de själva får ta tag i utbildningen kring de 

olika tekniska hjälpmedel som de arbetar med under lektionerna och att det tar tid att arbeta 

fram ett bra system.  

 

Jag har fått lära mig mestadels av användandet av tekniken själv, tack vare att jag har hållit på med att 

träna hockey så har jag lärt mig hur jag ska använda mig av inspelat material [...] jag tycker det är 

märkligt att det inte funnits tidigare inom skolan (Kim) 

 

Det ska tekniskt vara möjligt att bädda in filmerna och var man ska lagra dem och att de ska få plats. 

Som det är nu när jag filmar på paddan så hamnar det i icloud och det är väldigt begränsat så då måste 

jag föra över det, så just nu så har jag det  på vår lärplattform till viss del och sen har jag det på youtube 

till viss del men jag har inte hittat något bra system för ett register över det som är tillgängligt för alla 

kollegor och det håller jag på med. Det är en del i mitt försteläraruppdrag. (Alex)   

 

Jag har lärt mig på helt eget bevåg, nästan, inte mycket från skolan alls. Utan det mesta är eget och 

tillsammans med kollegor eller vänner, även på fritiden. (Sandra)   

 

Lärarna vill även lära sig att använda mer teknik som kan hjälpa dem i deras undervisning. 

Dock är lärarna positiva till de fått lära sig själva men möjligheten till utbildning via skolan 

skiljer sig åt mellan skolorna. 

 

Det har bara varit egen utbildning, eller rättare sagt, det har funnits chans till att utbilda sig vidare på 

skolan men jag är nöjd med att upptäcka saker på egen hand (Robin) 

 

Jag har inte fått någonting från skolan! Men vi vet hur vi vill ha det här i ämneslaget. (Alex)   

 

De intervjuade lärarna har inte samma möjligheter vad gäller kompetensutveckling inom 

området men även de lärare som hade hjälp utifrån valde att arbeta med tekniken själv. 

7.1.5 Analys 

Lärarna använder sig, som beskrivet ovan, av det filmade materialet som ett pedagogiskt 

redskap för att lära ut vad de tolkat av Skolverkets styrdokument för grundskolan och 

gymnasieskolan. Denna koppling visar Bernstein (1971) i sin teori kring 3-way message 

system i form av pedagogiken och läroplanen. De intervjuade lärarna använder sig av olika 

typer av det som Bernstein (1971) kallar för klassificering. Att använda sig av svag 
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klassificering, som är den typ som Elliot använder sig av, tillåter han flera typer av innehåll 

som underlag för betygsättning. Möjligheterna som finns vid denna typ av klassificering är att 

läraren tillsammans med eleven får planera vad som ska läras ut/vad lärandemålen är, eller 

som Bernstein (1971) beskriver det, svag inramning. Sam däremot använder sig av stark 

klassificering eftersom han bestämmer vilket innehåll som ska filmas och genom detta kan 

berätta för eleven vad som ska läras ut, alltså stark inramning då det är tydligt vad som ska 

läras ut och av vem.  

 

Förändringen som har skett på undervisningen enligt Redelius och Hay (2012) är att lärare 

fått ett förändrat ingångssätt i de olika skolämnena. Istället för att rikta fokus mot vad som ska 

läras ut ska istället fokus vara på vad eleven lärt sig vid avslutad kurs. Eftersom detta fokus 

har ändrats och det läggs större vikt vid vad elever klarar av att visa upp har fokuset hamnat 

på just eleverna. Detta upplever lärare, genom de filmade materialet som dokumentationssätt, 

svårt eftersom elever kan tycka det känns jobbigt att spelas in. För att eleverna ska känna sig 

säkra jobbar lärare med olika pedagogiska tillvägagångssätt för att få eleverna att ställa sig 

positiva till att låta lärarna införskaffa sig filmer i dokumentationssyfte för bedömning.  

 

Lärarna uttrycker att det filmade materialet behövs för att kunna följa de riktlinjer som 

Skolverket pekar ut i läroplanen och ämnesplanen vad elever i slutändan ska bedömas på, 

alltså vad eleverna klarar av efter avklarad kurs. Detta val som lärare gör är, som Redelius 

och Hay (2012) skriver, viktig för att på bästa sätt lära ut de kunskaper och förmågor som 

eleverna ska inneha efter avslutad kurs. Att använda det filmade materialet, menar de 

intervjuade lärarna, hjälper eleverna framåt med hjälp av feedback. Användningen av 

feedback är ett sätt för lärarna att använda sig av formativ bedömning och hjälpa eleverna 

införskaffa sig fler förmågor och kunskaper.  

7.2 Det filmade materialets betydelse för bedömning och 

betygsättning i ämnet idrott och hälsa   

Som nämnts ovan identifierade lärare att bedömning och betygsättning är huvudargumentet 

för användandet av inspelat material. Att använda sig av filmat material för bedömning och 

betygsättning innebär att flera lärare lättare kan sambedöma vilket i sin tur kan leda till en 

mer likvärdig bedömning. Lärarna är överens om att de känner sig mycket säkrare i sin 

bedömning när de har inspelat material till sin hjälp.  
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Rent bedömningsmässigt så känns det mycket mer professionellt och konkret att utgå från ett material 

som vi båda kan titta på tillsammans om det skulle vara så, än att jag subjektivt i ögonblicket när det 

händer ska återberätta någonting för eleverna och bedöma. (Alex)  

 

I bedömning är det en väldig tillgång med filmat material, både att kunna visa för eleverna vad vi anser 

är C eller A nivå och sen då att de har möjlighet att visa sådant som vi inte gör här som exempelvis 

skateboard. (Elliot) 

 

Två faktorer som identifierades under teknikens inverkan på idrott och hälsa relaterat till 

bedömning är hur tekniken kan bidra till likvärdig bedömning samt hur sambedömning kan 

hjälpa till att sätta rätt betyg. 

7.2.1 Teknikens inverkan på likvärdig bedömning 

Lärarna menar att inspelat material är till stor hjälp som bedömnings- och 

betygsättningsverktyg och bidrar till en mer likvärdig bedömning. Att spela in eleverna bidrar 

enligt lärarna till en mer rättsäker betygsättning. 

 

Ja, utan tvekan. Du hinner inte med att se vad alla 30 elever uträttar på en lektion utan någon form av 

tekniskt hjälpmedel, inte en chans (Kim) 

 

På några få elever som man inte har koll på kan det underlätta att kolla en extra gång på filmen, men det 

är bara en liten klick (Sam) 

 

Lärarna berättar även att det filmade materialet ger ett underlag för dem att gå tillbaka och 

titta på en rörelseförmåga en gång till ifall de är osäkra på vilket betyg som ska sättas på 

respektive moment. Att få tillgång till detta material säkerställer att läraren ger eleverna 

samma chans till likvärdiga betyg.  

 

Absolut, utan tvekan, dels för att gå tillbaka och kolla själv för att säkerställa ett betyg. Men även om 

man inte är överens med eleven kan man kolla tillsammans för att visa eleven varför man sätter ett visst 

betyg (Robin) 

 

En av lärarna ser även en annan vinst med filmat material och likvärdighet. Alex låter 

eleverna filma sig själva när de utför ett moment, som passar eleven. Detta leder till att 

eleverna får ta ansvar för sina egna studier och chansen att påverka sin utbildning.  
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Fördelen med film är att eleverna får bestämma själv. De får själva bestämma ett urval av komplexa 

styrkeövningar till exempel. På så sätt känns det som att alla får chansen att göra ett eget val utifrån sina 

egna förutsättningar. [...] Jag vill ju att eleverna ska få fram sina bästa förmågor. [...] Så ja, jag tycker 

det blir likvärdigt även om eleverna få välja olika moment att filma. (Alex)  

 

För att styrka ett betyg kan lärarna med inspelat material gå in en gång till och titta på eleven 

de är osäkra på. Att lärare sinsemellan också hjälper varandra att bedöma elever kom också 

upp under intervjuerna. 

7.2.2 Teknikens inverkan på sambedömning 

Vidare exempel som lärare identifierar i samband med frågor om inspelat material nämns 

sambedömning av elever som en positiv del av inspelat material. Det filmade materialet 

samlas in av lärarna och i några fall går lärarna tillsammans igenom materialet för att 

sambedöma eleverna för att säkerställa betyg. 

 

Vi kollar gemensamt och sätter ett betyg, är det så att vi är oense om ett betyg går vi tillbaka och kollar 

på filmen för att kolla så rätt betyg sätts (Robin) 

 

Efter ett tag kan man placera folk (elever reds.anm.) i fack och känner man sig då osäker i en 

bedömning så kan man jämföra sin betygsättning på dessa elever med andra lärare (Sam) 

 

Genom att arbeta i arbetslagen, som mina två kollegor gör, arbeta tillsammans med att bedöma blir det 

en säkrare bedömning. Man kan höra dem sitta och prata “detta är bara ett C för de är inte helt i takt och 

de gör för små rörelser” när de håller på med det centrala innehållet rörelse till musik. (Kim) 

 

När jag ser en grupp, en dag, så är det ju också som så att jag ser det utifrån mitt perspektiv, jag har 

mina brillor på mig idag, och idag så känner jag mig kanske irriterad och så här och då kan det vara så 

att man omedvetet blir lite tuffare i sin bedömning. Det finns ju forskning som har visat på att det är 

bättre att göra någonting inför en examinator eller liknande när de ätit frukost eller något mellanmål än 

innan lunch. Så har man då det filmat så kan man ju titta på det flera och diskutera. (Sandra) 

 

Lärarna Elliot och Sandra nämner i intervjuerna någonting som gör sambedömning viktig, att 

lärare i idrott och hälsa har olika bakgrund och är bra på olika delar. Denna diskussion lärare 

emellan leder vidare till en mer likvärdig bedömning inom lärarkollegiet. 

. 

En tillgång att vi är många som kan titta på filmerna eftersom vi är bra på olika saker. (Elliot)   



32 

 

Exempelvis hade vi en som åkte skidor så vi var lite osäkra, så då pratade vi med en kollega i 

ämneslaget som känner sig väldigt hemma på skidor, liksom vad säger du? Hur ser det här ut? Så 

började vi diskutera och sådär, så det ger även mer samsyn när det gäller bedömning. (Sandra)    

 

Sen det här då att vi kan titta tillsammans, det gör ju att det blir mer likvärdigt, för att  annars är det lite 

så att jag tänker på mitt sätt och någon annan tänker på sitt sätt. […] Då måste vi på något sätt mötas 

och antingen omvärdera båda två eller att den ena inser att man varit för snäll eller för hård. Så det är ju 

jättebra på det sättet. (Elliot)  

 

Att använda sig av inspelat material kan enligt lärarna bidra till en bättre och mer rättssäker 

bedömning. De menar även att en mer likvärdig bedömning, tack vare det inspelade 

materialet, kommer ske då flera lärare kan titta på samma material och bedöma. 

7.2.3 Analys 

Bernsteins (1971) tredje del i three-way message system - bedömning/assessment, som kan 

ses som den viktigaste delen (Redelius & Hay 2009) verkar också vara den del i 

undervisningen som är mest komplex för lärarna. För att kunskapskraven i ämnesplanen och 

kursplanen ska kunna bedömas känner lärarna att det filmade materialet är nödvändigt 

framförallt för att det ger en större säkerhet vid betygsättningen.  

Bernsteins assessment är ett begrepp för summativ bedömning, vad eleven lärt sig efter 

avslutat moment eller avslutad kurs. Det är framförallt i dessa situationer som det filmade 

materialet är användbart för lärarna eftersom det är av stor vikt att bedömningen blir så 

likvärdig som möjligt, vilket lärarna anser att bedömningen blir genom det filmade materialet. 

De upplever att det är svårt att se alla elever under en lektion och att eleverna inte får 

möjlighet att visa vad de kan, vilket det filmade materialet kan bidra med.  

 

Bernstein (1971) menar att det är viktigt att både lärarna och eleverna är medvetna om vad 

som ska bedömas. Genom det filmade materialet menar lärarna att det blir lättare att se det 

som ska bedömas. Lärarna kan visa för eleverna hur bedömningen gjorts men det som de 

intervjuade lärarna poängterar är att de framförallt kan bedöma tillsammans med de andra 

lärarna. Eftersom bedömningen i idrott och hälsa ofta handlar om här och nu anser lärarna att 

det är tryggt att ha materialet inspelat så att lärarna kan sambedöma för mer likvärdiga betyg. 
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Av intervjuerna framgår också tydligheten av att Bernsteins tre delar, läroplan, pedagogik och 

bedömning hänger ihop. Det filmade materialet är en del av Bernsteins pedagogy eftersom det 

är lärarnas val av inlärningsmetod men också som en metod för Bernsteins assessment 

eftersom det är ett hjälpmedel vid bedömning. I grunden används det filmade materialet för 

att lärarna ska kunna undervisa och bedöma efter det som Bernstein kallar curriculum och är 

det regelverk som undervisningen ska bygga på.  
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8. Diskussion 

8.1 Resultatdiskussion 

Resultatet från denna studie visar att lärarna använder sig av filmat material främst för 

instruktion och bedömning. Lärarna i studien lyfter att de har skapat en rörelse-

/informationsbank där eleverna när som helst kan gå in och titta på olika rörelser eller 

information om dem. Detta säger Prajapati (2012) och Wood (2005) leder till att elever får 

mer tid till att utföra praktiska rörelser under lektionens gång eftersom läraren inte behöver 

hålla en lika lång genomgång som de annars hade behövt göra. Detta nämner även Hefzallah 

(2004) i sin text. Han menar att med hjälp av olika tekniska hjälpmedel kan lärare  

effektivisera och strukturera sina lektioner. 

 

Lärarna begränsar och använder sig av teknik för att de tycker att den gör nytta i 

undervisningen, inte bara för att den ska användas. Detta skriver Fish, Mun och A’Jontue 

(2016) om, att användningen av för många olika tekniska hjälpmedel kan skapa svårigheter 

för elever och snarare ha en negativ påverkan på inlärningen. Det är inte bara antalet tekniska 

hjälpmedel som kan påverka kvalitén på undervisningen utan även lärarens kompetens. 

Denna okunskap menar Glass et.al. (2009) påverkar undervisningen negativt. Lärarna i 

studien har olika möjligheter till kompetensutveckling med de är överens om att det som de 

lärt sig och använder sig av i undervisningen är utarbetat av lärarna själva. Eberline och 

Richards (2013) menar att lärare inom idrott och hälsa måste komma på bra argument för att 

få tillgång till vidareutbildning inom de olika tekniska hjälpmedel som finns. 

 

I bedömningssyfte används det filmade materialet både för summativ och formativ 

bedömning (Tolgfors 2014; Korp 2011). Med filmat material blir det lättare för eleverna att 

upptäcka styrkor och svagheter samt få feedback av läraren. Enligt lärarnas utsagor ger de 

elever chansen att spela in sig själva när de utför olika rörelsemoment för att skicka in för 

bedömning, dessa rörelsemoment kan vara allt från spela fotboll till att dansa shuffle. Detta 

menar Seger (2014) är bra eftersom man låter eleverna framhäva de kunskapskrav som finns i 

styrdokumenten. Det är även positivt eftersom eleverna får ta ansvar för sin skolgång samt 

sina resultat, menar Skollagen (2010:800) och Wood (2005).  
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Resultatet från studien visar även att bedömningen framförallt anses bli mer likvärdig på 

grund av att det filmade materialet dokumenterar elevernas rörelseförmågor och att lärarna 

kan sambedöma. Enligt Håkansson (2015) tycker många lärare att dokumentationen i idrott 

och hälsa är problematisk men med filmat material finns en smidig och tidssparande metod 

som enligt de intervjuade lärarna fungerar alldeles utmärkt. Lärarna i studien belyser att även 

de är bra på olika saker och att titta på saker ihop med lärarkollegor ger en samsyn och 

diskussion som är bra för betygsättningen. Skolinspektionen (2016) skriver att sambedömning 

ger mer likvärdiga betyg och undviker orättvisor i betygsättningen, vilket lärarna är överens 

om. De tittar ofta tillsammans på det inspelade materialet och om tre lärare tycker likadant 

blir det mer likvärdigt än om en lärare, subjektivt, gör en bedömning.  

 

Den tidigare forskningen visar att avgörande för betyg i idrott och hälsa är att ha en god 

inställning, vara i tid, vara närvarande, social och mäta prestationer (Tholin 2006; Annerstedt 

& Larsson 2010; Londos 2010; Redelius, Fagrell & Larsson 2009; Redelius & Hay 2012). En 

lärare nämner att deras dagsform också påverkar betygsättningen men att med hjälp av filmen 

kan läraren titta igen och tillsammans med andra för att bedöma endast de förmågor som syns 

på filmen. Att använda sig av det filmade materialet på detta sätt frångår lärare att bedöma på 

magkänsla som Seger (2014) beskriver och fångar färdigheterna i det inspelade materialet 

istället (Weir & Connor 2009; Casey & Jones 2011; Newhouse 2009). Dessutom menar 

lärarna att en del elever faktiskt gynnas av att filmas eftersom förmågor som läraren kanske 

inte upptäckt med egna ögon under lektionerna eller förmågor som inte har så stor plats i 

skolan har eleverna möjlighet att visa på film.  

 

Lärarnas myndighetsutövande, att sätta betyg, har enligt Gustavsson, Måhl och Sundblad 

(2012) många viktiga funktioner för elevernas skolgång, detta är lärarna väl medvetna om och 

tycker att likvärdiga betyg är viktigt. Det är också därför som de intervjuade lärarna arbetat 

fram ett hållbart system med hjälp av filmat material så att de har någonting på fötterna vid 

betygsättning. Lärarna förklarar att de känner sig mycket säkrare, tryggare och mer 

professionella om de utgår från filmat material på eleverna eftersom då kan eleverna se själva 

och dessutom kan lärarna titta tillsammans.   
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8.2 Metoddiskussion 

För att öka validiteten i en studie menar Kvale (2009) att forskaren ska ställa sig så oberoende 

till det forskade objektet och informanterna som möjligt. Att använda sig av informanter som 

tidigare är kända för oss kan därför ses som en svaghet i denna studie eftersom våra VFU-

perioder skedde på informanternas respektive skola. Detta kan medföra att informanternas 

svar blir sämre eftersom att vi redan vet en del av det som de tänker berätta, vilket bidrar till 

att svaren kan bli mindre detaljrika.  

 

För att få en bredare bild av hur lärare använder sig av filmat material hade det varit bra om 

några fler intervjuer hade gjorts och att lärare från olika skolor samt från olika delar av landet 

hade intervjuats. Även urvalet som vi gjorde ger en ganska snäv bild av hur det filmade 

materialet i skolan används eftersom endast behöriga lärare som använder ICT intervjuades. 

För en bredare bild även här hade exempelvis intervjuer med elever eller observationer kunnat 

bidra med mer information om ICT i idrott och hälsa undervisningen.   

 

En annan aspekt som kan påverkat resultatet är att intervjuerna gjordes enskilt. Detta kan ha 

gjort att frågorna ställdes olika samt att följdfrågorna varierat. Dock spelade vi in intervjuerna 

för att båda skulle kunna lyssna på de intervjuade lärarnas svar.  

8.3 Vidare forskning 

Vidare forskning inom detta område bör även fokusera på elevernas erfarenheter. I denna 

studie framgår det att lärarna har uppfattat en problematik med att eleverna blir filmade men 

det hade också varit intressant att se det ur ett elevperspektiv. Det hade även varit intressant 

att se hur elevernas uppfattning om filmat material är i förhållande till lärarnas positiva syn på 

materialet. Vid vidare forskning skulle det också vara möjligt att titta på olika skolor och 

jämföra sambedömning med sambedömning genom inspelat material för att se olikheter och 

likheter i lärarnas arbete samt för att se vilken roll det filmade materialet får. 
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8.4 Sammanfattning  

Uppsatsen handlar om hur filmat material används i idrott och hälsa undervisningen och hur 

densamma kan användas för att få en likvärdig bedömning i ämnet. Intervjuer genomfördes 

med totalt sex lärare på tre olika skolor. Frågorna berörde lärarnas användning av teknik i 

undervisningen i relation till betyg och bedömningsprocessen. För att analysera 

informanternas svar användes Bernsteins teori kring 3-way message, ett system som beskriver 

sambandet mellan pedagogik, läroplan och bedömning. Studiens resultat pekar på att lärare i 

idrott och hälsa är beroende av ett sätt att dokumentera elever, där det inspelade materialet 

kan vara ett verktyg för att underlätta arbetet. Svårigheter med användandet, sparandet och 

ägandet av det inspelade materialet är aspekter som behövs tas i beaktande när filmat material 

används i undervisning. Resultatet visar även att användande av filmat material mycket väl 

kan bidra till en mer likvärdig bedömning eftersom lärare har chansen att titta  på det filmade 

materialet flera gånger samt har möjligheten att sambedöma elever.  

 

Lärare i idrott och hälsa uttrycker svårigheter med att dokumentera elever och att ha 

tillräckligt med underlag för betygsättning. Denna studie bygger på intervjuer av sex olika 

lärare som tack vare inspelat material kan dokumentera, följa och ge feedback till elever. 

Teknik som pedagogiskt hjälpmedel gör att det är förmågorna och kunskaperna som fastnar 

på bild och kan bedömas och betygsättas istället för hur glada och trevliga eleverna är på 

lektionerna. Det filmade materialet bidrar också till att det blir lättare för lärarna att 

sambedöma elevernas rörelsekvaliteter för mer likvärdiga betyg. Det blir då en tillgång att 

många lärare kan titta på filmerna eftersom även de är bra på olika saker.   

  



38 

9. Litteraturförteckning 

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. https://doi.org/10.1177/1356336X10381299 

 

Bernstein, B. (1971). Class, codes and control. Vol. 1, Theoretical studies towards a sociology of 

language. London: Routledge. 

 

Bernstein, B. (2000). Pedagogy, symbolic control and identity : theory, research, critique. 

Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publishers. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

 

Casey, A., & Jones, B. (2011). Using digital technology to enhance student engagement in 

physical education. Asia-Pacific Journal of Health, Sport and Physical Education, 2(2), 

51–66. https://doi.org/10.1080/18377122.2011.9730351 

 

Clariana, R. B., Wagner, D., & Murphy, L. C. R. (2000). Applying a Connectionist Description of 

Feedback Timing. Educational Technology Research and Development, (3), 5. 

 

Dalen, M. (2015). Intervju som metod. 2., utök. uppl. Malmö: Gleerups utbildning 

 

Danielsson, H., & Taflin, E. (2015). Rapport från projektet Multimodala uppgifter och bedömning 

i matematik : Video och kollaborativa samtal som metod vid lärares bedömning av elevers 

matematiska kunskaper. Högskolan Dalarna. Retrieved from http://du.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:798918 

 

Eberline, A. D., & Richards, K. A. R. (2013). Teaching with Technology in Physical Education. 

Strategies, 26(6), ss. 38–39. https://doi.org/10.1080/08924562.2013.839522 

 

https://doi.org/10.1177/1356336X10381299
https://doi.org/10.1080/18377122.2011.9730351
http://du.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:798918
http://du.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:798918
https://doi.org/10.1080/08924562.2013.839522


39 

Fish, K., Mun, J., & A’Jontue, R. (2016). Do Visual Aids Really Matter? A Comparison of 

Student Evaluations before and after Embedding Visuals into Video Lectures. Journal of 

Educators Online.  3(1), ss.194–217. 

 

Gerber, L. N., & Ward, D. D. (2016). Classrooms for the Millennials: An Approach for the Next 

Generation. NADE Digest, 9(1), ss. 23–26. 

 

Glass, G. V., Zembylas, M., Vrasidas, C., & Centre for the Advancement of Research and 

Development in Educational Technology. (2009). ICT for Education, Development, and 

Social Justice. Charlotte, NC: Information Age Publishing. Retrieved from 

http://search.ebscohost.com.proxy.lnu.se/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=469967&la

ng=sv&site=eds-live&scope=site 

 

Gustavsson, A., Måhl, P. & Sundblad, B. (2012). Betygssättning: en handbok. 1. uppl. Stockholm: 

Liber 

 

Hefzallah, I. M. (2004). The New Educational Technologies and Learning. Empowering Teachers 

to Teach and Students to Learn in the Information Age, Second Edition. Charles C. Thomas 

Publisher Ltd; 2600 First Street, Springfield, IL 62704. Retrieved from 

http://search.proquest.com.proxy.lnu.se/eric/docview/62115548/64AD546ED3864487PQ/15 

 

Håkansson, R. (2015). Vad betyder OK+?: En studie om lärares dokumentationsarbete i ämnet 

idrott och hälsa. Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Stockholm. 

 

Korp, H. (2011). Kunskapsbedömning : vad, hur och varför? : [kunskapsöversikt]. Stockholm : 

Skolverket : Fritze [distributör], 2011 (Sverige : Elanders Sverige). 

 

Kvale, S.(1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

 

Lao, S.-A., Furlonger, B. E., Moore, D. W., & Busacca, M. (2016). Learning to Swim Using 

Video Modelling and Video Feedback within a Self-Management Program. Australian 

Journal of Adult Learning, 56(1), 52–68. 

 

http://search.ebscohost.com.proxy.lnu.se/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=469967&lang=sv&site=eds-live&scope=site
http://search.ebscohost.com.proxy.lnu.se/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=469967&lang=sv&site=eds-live&scope=site
http://search.proquest.com.proxy.lnu.se/eric/docview/62115548/64AD546ED3864487PQ/15


40 

Lag om etikprövning av forskning som avser människor 2003:460. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet   
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Skolverket. (2012). Likvärdig utbildning i svensk grundskola? : en kvantitativ analys av 

likvärdighet över tid. Stockholm : Skolverket : Fritze [distribution], 2012. 

 

Skolverket. (2014). Bedömningsstöd i ämnet idrott och hälsa - Gymnasieskolan. Stockholm: 

Skolverket.https://bp.skolverket.se/delegate/download/test/informationmaterial?testGuid=DB

00615FF7054F8A90A4182DECF911BC 

 

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 

 

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2014/betyg-2014/k08-betyg-o-bedomning.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2014/betyg-2014/k08-betyg-o-bedomning.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/05-statistik/skolenkaten/skolenkaten-2015/arsanalys-skolenkaten-2015-klar.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/05-statistik/skolenkaten/skolenkaten-2015/arsanalys-skolenkaten-2015-klar.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/omrattning/2016/ombedomning-av-nationella-prov-2015.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/omrattning/2016/ombedomning-av-nationella-prov-2015.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:80
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:80
https://bp.skolverket.se/delegate/download/test/informationmaterial?testGuid=DB00615FF7054F8A90A4182DECF911BC
https://bp.skolverket.se/delegate/download/test/informationmaterial?testGuid=DB00615FF7054F8A90A4182DECF911BC


42 

Tolgfors, B. (2014). Bedömning för lärande i ämnet idrott och hälsa - didaktiska konsekvenser av 

styrning. Örebro: Örebro Universitet. http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:732450/FULLTEXT01.pdf 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Weir, T., & Connor, S. (2009). The use of digital video in physical education. Technology, 

Pedagogy and Education, 18(2), 155–171. https://doi.org/10.1080/14759390902992642 

 

Wood, J. (2005). Body and mind - A report on the use of ICT in physical education (PE). 

Coventry: Brittish Educational Communications and Technology Agency (Becta). 

http://mirandanet.ac.uk/wp-content/uploads/2016/04/ict_pe.pdf 

 

 

 

  

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:732450/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:732450/FULLTEXT01.pdf
https://doi.org/10.1080/14759390902992642
http://mirandanet.ac.uk/wp-content/uploads/2016/04/ict_pe.pdf


43 

Bilaga I Intervjuguide  
 

Frågor om teknik i undervisningen: 

● Vilka typer av teknik använder du dig av i din undervisning? 

● Hur använder du dig av filmat material i undervisningen? (Spela in elever, Visa upp 

“genomgångar”) 

● På vilket sätt genomförs undervisningen? Vad har ni tillgång till för material? 

- Beskriv lite av hur en lektion med filmat material kan se ut...   

● Känner du att du har fått tillräcklig kompetens i form av kompetensutveckling från 

skolan? (Eller har du fått lära dig det på egen hand?) 

 

Frågor om betyg och bedömning kopplat till teknik i undervisningen: 

● Hur anser du att filmat material påverkar din undervisning? (Spela in elever, Visa upp 

genomgångar) 

● Känner du dig mer säker i betygsättningen med hjälp av filmat material?  

(Om Ja, varför? Om Nej, varför inte?) 

● Blir bedömningen mer likvärdig? Är det lättare att bedöma det som ska bedömas? 

Eller varför ska filmat material användas?  

 

 

 

 

 

 

 


