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Abstract 

Genom att fokusera på lärarnas tolkning av gränsfall vid bedömningssituationer i förhållande 

till värdeorden och tolkningen av vad begreppet “till övervägande del” innebär vid 

betygsättning av betygen B och D uppnås studiens syfte. Syftet är att undersöka hur lärarna 

förhåller sig till gränsfall vid bedömningssituationer och vid betygsättning inom ämnet Idrott 

och hälsa. Sju lärare i Idrott och hälsa på högstadiet deltog i studien vilken utfördes med semi-

strukturerade intervjuer. Resultatet tolkas med hjälp av Linde (2012) och läroplansteori, och 

slutsatsen vid bedömning är att lärare använder sig av olika metoder för att hantera 

gränsfallssituationer. De arbetar förebyggande genom att delta i ämnesgrupper, filma eleverna 

och använda bedömningsstöd, och när gränsfall väl uppstår används framförallt metoden att 

ge eleven fler möjligheter att visa sina kunskaper eller förmågor. Andra metoder är att 

diskutera med kollegor, vikta kunskaper och att använda magkänslan i form av erfarenhet och 

profession. Vid betygsättning tolkar lärarna att arbetsområdet som fått mest utrymme i 

undervisningen, är det viktigaste när det kommer till att avgöra vilket betyg en elev får vid ett 

gränsfall. Vanligast är att delen av kunskapskraven som behandlar rörelse är det som får störst 

utrymme. Lärarna i studien skiljer sig från tidigare forskning genom att vara pålästa om 

innehållet i styrdokumenten och är medvetna om vad som ska bedömas.  

 

Nyckelord: ”Idrott och hälsa”, bedömning, betyg, gränsfall, ”till övervägande del”, 

läroplansteori 
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Förord 

Uppdelningen av skrivandet fördelades mellan oss två författare utifrån tiden vi haft till 

förfogande samt utifrån att fördelningen av arbetet skulle bli jämnt. Vi kom överens om 

disposition i bakgrund och tidigare forskning samt vilka artiklar som var relevanta att lyfta 

fram. Vid starten av arbetet fokuserade Matilda på bakgrunden och Ellen fokuserade på 

tidigare forskning. Vi bidrog till varandras delar och gick sedan in och läste och ändrade om 

så behövdes. Vi ville också komma igång med arbetet snabbt i början och genom att fördela 

kapitlen kunde vi på ett effektivt sätt hitta bakgrundsinformation och tidigare forskning som 

var kopplat till vårt syfte och våra frågeställningar. Fördelning av det teoretiska perspektivet, 

metoden, resultatet, analysen och diskussion fördelas jämbördigt. 

 

Vi vill tacka lärarna på ämneslärarutbildningen för Idrott och hälsa på Linnéuniversitetet i 

Kalmar för all kunskap vi fått genom er, vilket också varit grunden för att vi kunnat skriva 

denna uppsats. Tack till vår handledare Katarina Schenker för hennes hjälp under dessa 10 

veckor och givetvis även stort tack till de sju lärarna som ställt upp i vår studie för 

engagemanget, men också för alla de tips och råd vi fått. 

 

Den 21 februari 2018, Kalmar 

Ellen Elvung & Matilda Petersson 
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1. Inledning  

Efter att ha läst kursen ”Bedömning och betygsättning” hösten 2017 fick vi blivande lärare i 

Idrott och hälsa bege oss ut på så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Under VFU:n 

var vi placerade på olika skolor och fick således olika inblickar i hur bedömning och 

betygsättning sker i praktiken. Efter samtal med våra kurskamrater kunde vi fastslå att lärares 

syn på bedömning och betygsättning skiljer sig åt. Framförallt finns olikheter i hur lärare 

behandlar det vi kallar för gränsfall i bedömning och betygsättning. 

 

Gränsfall handlar om de situationer, antingen vid en direkt bedömning av ett moment eller vid 

den slutliga betygsättningen, där läraren inte omedelbart är säker på vilket kunskapskrav eller 

vilket betygssteg eleven har uppnått. Vid bedömning kan det handla om att läraren har svårt 

att avgöra vilket av värdeorden i kunskapskraven eleven uppfyller. Värdeorden beskrivs 

närmre i uppsatsens bakgrund, men kan förklaras som ord som kvalitativt värderar elevens 

kunskap eller förmåga. Exempel på värdeord är ”till viss del”, ”relativt väl”, och ”väl”. Vid 

betygsättningen är ett gränsfall situationen där eleven uppfyllt alla kunskapskrav för att kunna 

få ett E eller C, men också en del av kunskapskraven för nästkommande betygssteg. 

Skolverket (2016a) menar att om eleven uppnått kunskapskraven för nästkommande 

betygssteg ”till övervägande del” så ska eleven få antingen ett D (om eleven uppnått hela E 

och till övervägande del C) eller ett B (om eleven uppnått hela C och till övervägande del A). 

 

Trots att uppfattningen om hur lärare bedömer och betygsätter på olika sätt trädde fram tydligt 

under vår VFU, så var det här inte en nyhet för oss. Under utbildningen, och framförallt i 

kursen ”Bedömning och Betygsättning”, har vi läst artiklar om hur lärare bedömer på grunder 

som inte alltid stämmer överens med de styrdokument som alla som arbetar inom skolan ska 

följa (se exempelvis Annerstedt & Larsson 2010; Mustell, 2003; Redelius, Fagrell & Larsson 

2009; Seger 2014). Vi kunde identifiera att det finns en svårighet i hur bedömning och 

betygsättning ska gå till framförallt eftersom lärarna själva behöver göra en tolkning av 

styrdokument eller andra föreskrifter. 

 

Larsson (2016) skriver om syftet med betyg och menar att några av anledningarna är att 

betygen ska fungera som urvalssystem för högre studier, att undervisningen ska kunna 

utvärderas, och som information till bland annat elev och vårdnadshavare om elevens 

kunskapsnivå. För att detta system ska fungera krävs det att bedömningen och betygsättningen 
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är rättvis och likvärdig, det vill säga att eleverna bedöms på rätt grunder och att bedömning 

ska se likadant ut i hela landet. Det här är en orsak till att gränsfall i bedömning och 

betygsättning är intressant. Vårt syfte är därför att undersöka dessa gränsfall. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur lärarna förhåller sig till gränsfall vid bedömningssituationer och 

vid betygsättning inom ämnet Idrott och hälsa.  

 

Detta ska ske genom att fokusera på lärarnas tolkning av gränsfall vid bedömningssituationer i 

förhållande till värdeorden och tolkningen av vad begreppet “till övervägande del” innebär 

vid betygsättning av betygen B och D. 

 

Frågeställningar: 

1. Hur säger lärarna att de gör i en bedömningssituation där eleven visar förmågor som 

ligger mellan två värdeord i kunskapskraven?  

2. Hur tolkar lärarna “till övervägande del” vid gränsfall i betygsättningen?  
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3. Bakgrund 

I det här kapitlet förklarar vi det system som inom skolan används för att göra bedömningar 

och sätta betyg. Detta är kopplat till det målrelaterade betygssystemet som har funnits i 

läroplanen för grundskolan från 1994 Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de 

frivilliga skolformerna (Lpo 94) utgiven av Utbildningsdepartementet (1994), och finns i den 

läroplan som används sedan 2011, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Lgr 11) utgiven av Skolverket (2016b). Vi förtydligar också vad betyg 

och bedömning egentligen är utifrån skolans riktlinjer och styrdokument. Dessutom förklaras 

Skolverkets direktioner kring bedömning och betygsättning, specifikt kopplat till värdeord 

och betygsättningen av B och D.  

 

3.1 Det målrelaterade betygsystemet 

Sedan år 1994 när Lpo 94 kom, är betygen mål och resultatstyrda, vilket betyder att elevernas 

prestationer bedöms i förhållande till de kunskapskrav som finns uppsatta i styrdokumenten 

(Larsson, 2016). I och med det nya målrelaterade betygssystemet infördes också ett nytt 

betygsystem med fyra olika betyg: MVG (Mycket väl godkänt), VG (Väl godkänt), G 

(Godkänt) och IG (Icke godkänt). Där det sistnämnda steget användes bara på 

gymnasieskolan. 

 

När det målrelaterade betygssystemet infördes blev det ett omdiskuterat samtalsämne 

eftersom lärarna i vissa fall inte fick någon fortbildning inom det nya systemet. Samuelsson 

(2017) förklarar att lärarna skulle både tillämpa en ny läroplan och ett nytt betygsystem 

samtidigt som de skulle skapa lokala betygskriterier för betygsnivåer som inte hade funnits 

tidigare. Betygsystemet fick också kritik för att ha för få betygssteg, vilket gjorde att 

skillnaden mellan ett ”högt VG” eller ett ”lågt VG” kunde bli samma betyg. Larsson (2016) 

menar att lärare upplevde att det fanns otydligheter kring hur ett visst betyg skulle motsvara 

de bestämda målen. Detta medförde att Skolverket 2011 införde en ny läroplan, Lgr 11. 

 

3.2 Läroplanen för grundskolan 

I läroplanen för grundskolan, Lgr 11 så består läroplanen av tre delar: skolans värdegrund och 

uppdrag, övergripande mål och riktlinjer samt kursplaner för alla ämnen (Skolverket, 2016b). 

Kursplanerna är indelade i tre avdelningar som består av syfte, centralt innehåll och 
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kunskapskrav. Syftet beskriver vilket ändamål undervisningen ska uppnå för att eleverna ska 

kunna utveckla de kunskaper och förmågor som anges. Det centrala innehållet förklarar vilka 

moment som ska behandlas i undervisningen. Innehållet är indelat i olika kunskapsområden 

som sedan består av ett antal punkter. Kunskapskraven är konstruerade utifrån ämnets 

långsiktiga mål och centrala innehåll och är skrivna i löpande text och ger en 

helhetsbeskrivning av vilka kunskaper som krävs för de olika betygsstegen (Skolverket, 

2011a). 

 

3.2.1 Ämnet Idrott och hälsa i Lgr 11 

Ämnet skrivs fram i kursplanen på grundskolan på ett sådant sätt så att eleverna ska vara 

fysiskt aktiva, men också lära sig genom sina erfarenheter. Det betyder att ämnet ska erbjuda 

en bredd av aktiviteter som ger eleverna möjligheter att prova på saker, men också utveckla 

elevernas förmågor och kunskaper inom ämnet (Skolverket, 2016b). Ämnet förklaras som ett 

kunskapsämne och att skolan inte i första hand ska få elever att bli mer fysiskt aktiva utan 

istället ge eleverna kunskaper om hur de på bästa sätt utvecklar sin kroppsliga förmåga. Det 

blir därför viktigt att belysa skillnaden mellan att aktivera barn och unga i olika fysiska 

aktiviteter och att utbilda dem i, om och genom fysisk aktivitet (Skolverket, 2011a). 

Skolverket (2011a) menar att trots att ämnet är av praktisk karaktär så är det också viktigt att 

belysa att i undervisningen ska de finnas plats för reflektion. Reflektionen berör den fysiska 

aktiviteten, men att den ska sättas i relation till fakta, förutsättningarna hos eleven och den 

omgivning som eleven befinner sig i.  

 

3.3 Betyg och betygsättning 

Enligt Gustavsson, Måhl och Sundblad (2012) är betyg är ett skriftligt omdöme som beskriver 

elevens prestationer i form av kunskaper, förmågor, skicklighet, kvalifikationer samt 

egenskaper. Ett betyg sätts efter avslutad kurs eller utbildning som ett slutbetyg. Skolverket 

(2017) förklarar att i grundskolan ges betyg i årskurs 6-9. Slutbetyget i årskurs 9 sätts i slutet 

av vårterminen och fram till dess sätts ett terminsbetyg varje termin. Det innebär att läraren 

vid dessa tillfällen tar hänsyn till vilka delar av kunskapskraven som tagits upp i 

undervisningen den terminen och även årskursen. Det medför att läraren måste ha i åtanke att 

eleven kanske inte har fått undervisning i allt och måste då bortse från någon del i 

kunskapskraven. 
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Larsson (2016) och Redelius (2012) beskriver att betyg i skolan baseras på urvalsinstrument 

till högre studier genom att kunna skilja elevernas kunskaper från varandra och göra urval när 

det kommer till högskola och olika utbildningar. Betyg används för att motivera eleven i sina 

studier och ge eleven samt vårdnadshavare information kring vilken kunskapsnivå eleven 

ligger på i förhållande till kunskapskraven. Redelius (2012) nämner också att betyg används 

som en utvärdering och kontroll över vad som sker i utbildningen. Det betyder att betygen 

används för att konkretisera kunskapsnivån hos eleverna i en klass, en skola, en kommun eller 

ett land i jämförelse med till exempel andra skolor eller kommuner.  

 

3.3.1 Betygsystemet och betygsättning enligt Lgr 11 

I och med att Lgr 11 infördes presenterades en ny betygsskala med sex stycken betygssteg: A 

till F, vilket också är det rådande betygsystem som lärare utgår ifrån vid betygsättning. 

Betygsstegen A-E symboliserar godkända resultat medan F symboliserar ett icke godkänt 

resultat. Om underlag för bedömningen saknas på grund av elevens frånvaro ska betyg inte 

sättas utan istället markeras med ett streck (Samuelsson, 2017; Skolverket, 2016a). 

 

Anledningen till att införa fler betygssteg var enligt regeringen att ge ”en ökad tydlighet i 

information till elever och vårdnadshavare genom att kunskapsprogressionen hos eleverna 

bättre synliggörs” (Utbildningsdepartementet, 2008, s.6). Den nya betygsskalan skulle också 

ge lärare en ökad möjlighet för precisering i bedömningen av elevernas kunskaper i 

förhållande till målen. Regeringen kom också fram till att den nya betygsskalan skulle ge en 

”ökad tydlighet för eleverna vad gäller bedömningen av kunskapsutvecklingen” 

(Utbildningsdepartementet, 2008, s.7), vilket skulle medföra att eleverna uppfattade betygen 

mer rättvisa. 

 

3.3.2 Betygsstegen B och D 

Betygsskalan består alltså av sex stycken betygssteg, men av de sex är det bara tre som har 

preciserade kunskapskrav: A, C och E. Ett kunskapskrav beskriver ett betygssteg, vilket 

innebär att enstaka meningar eller stycken inte är ett kunskapskrav utan ett exempel på delar 

av ett kunskapskrav (Skolverket, 2016a). 
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Skolverket (2016a) förklarar att betygsstegen B och D inte har några uttryckta kunskapskrav. 

För att en elev ska kunna tilldelas betyget D krävs att kunskapskravet för E är helt uppfyllt, 

men också att kunskapskravet för C ska vara uppfyllt ”till övervägande del”. För B gäller 

således att kunskapskravet för C ska vara helt uppfyllt, och att kunskapskravet för A ska vara 

uppfyllt ”till övervägande del”. 

 

Innebörden av ”till övervägande del” görs i propositionen av den nya betygsskalan. Där 

belyser man att användande av betygsstegen B och D görs när ”eleven uppfyller kriterierna 

för närmast underliggande steg och till övervägande delen kriterierna för nästa betygssteg” 

(Utbildningsdepartementet, 2008, s.6). Propositionen lyfter också fram att: 

Vid användning av betygsstegen B och D bör läraren således inte göra 

en bedömning som grundas på en kvantitativ sammanvägning av 

elevens kunskaper. Betygen B och D speglar istället en 

kunskapsprogression där eleven har påvisbara och centrala kunskaper 

för närmast högre betyg, dvs. C respektive A, men där de ännu inte 

uppfyller samtliga kriterier för det högre betyget. 

(Utbildningsdepartementet, 2008, s.15).  

Skolverket (2016a) menar att när en lärare har en elev som uppfyller ett kunskapskrav i sin 

helhet och även övervägande på ett högre kunskapskrav inom vissa delar behöver läraren 

analysera elevens kunskaper för att avgöra om det blir det högre eller lägre betyget. Läraren 

kan utgå ifrån tre frågor när analysen görs för att se om kunskapskravet är uppfyllt till 

övervägande del eller inte. Dessa frågor är: 

1. Hur omfattande delar har eleven uppfyllt i överliggande 

kunskapskrav? 

2. Hur betydelsefulla delar, utifrån syftet och det centrala innehållet, 

har eleven uppfyllt i överliggande kunskapskrav? 

3. Hur väl utvecklat är elevens kunnande i överliggande 

kunskapskrav?  

(Skolverket, 2016a, s.12-13) 
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Sammanfattningen av frågorna berör omfattningen av elevens kunskaper i relation till 

övergripande kunskapskrav. Kunskapskraven behöver inte väga lika tungt, vilket betyder att 

läraren kan värdera vissa delar tyngre utifrån ämnets syfte och centrala innehåll. Dessa delar 

får till exempel större plats i undervisningen och kan förekomma mer än ett tillfälle vid olika 

bedömningssituationer (Skolverket, 2016a).  

 

3.4 Bedömning 

Enligt Korp (2011) kan bedömning ses som en process där läraren i ämnet samlar in 

information samt värderar elevens kunskaper och färdigheter. Utifrån lärarens uppdrag och 

syfte ska läraren bedöma eleverna genom att både kartlägga kunskaper och lärandeprocesser 

hos dem för att ge stöd i deras fortsatta kunskapsutveckling. Läraren ska också sammanfatta 

elevernas kunskaper i förhållande till mål och kunskapskrav genom att ge ett muntligt 

omdöme eller ett betyg. 

 

Nordgren och Odenstad (2017a) beskriver att bedömning är en del av skolans värld som alltid 

är närvarande, vilket många lärare också upplever som en av de svåraste delarna i skolan. 

Skolan ska både stötta, stärka och mäta eleverna i deras kunskapsutveckling. Nordgren och 

Odenstad (2017b) beskriver också att det i skolan är det den enskilda elevens prestationer som 

ska bedömas och betygsättas, vilket betyder att eleverna inte ska jämföras med varandra. 

Kunskapskvaliteterna som beskrivs i kursplanerna ska vara det som ligger till grund för 

bedömning och betygsättning. Som lärare blir det därför viktigt att förmedla dessa 

kunskapskvaliteter så det blir tydligt. Det beskrivs också att saker som inte står i 

kunskapskraven inte får bedömas och betygsättas. 

 

Korp (2011) förklarar att det är viktigt att skilja på syftet med bedömningen eftersom den kan 

användas för att sammanfatta elevens kunskaper till ett omdöme, för att utveckla elevens 

kunskaper men också för att utvärdera lärarens undervisning. Dessa bedömningar är antingen 

inriktade mot en summativ eller formativ bedömning. 

 

Syftet med summativ bedömning är att sammanfatta elevernas kunskaper genom att ge ett 

betyg eller skriftligt omdöme. En sådan bedömning görs till exempel efter avslutat område 

inom ämnet eller i samband med utvecklingssamtal med vårdnadshavare. Korp (2011) nämner 

att i skolan använder sig lärare av en summativ bedömning för att bedöma elevernas lärande, 
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men också utifrån ett formativt syfte. Formativ bedömning betyder att eleven får 

återkopplingar under processens gång på olika uppgifter för att både visa och fortsätta 

utveckla kunskaper hos eleverna. Nordgren & Odenstad (2017c) förklarar att i en formativ 

bedömning är elevens resultat intressanta för att se vad eleverna förstår och sedan kunna 

hjälpa eleven vidare i sitt lärande.  

 

Korp (2011) menar på att formativ och summativ bedömning måste hänga ihop för att inte 

göra återkoppling till eleverna förvirrande, obegriplig eller orättvist utifrån vad syftet med 

undervisningen är. Larsson (2016) menar dock blir det viktigt att det framgår att bedömningen 

ska vara kartläggande och av formativ karaktär fram till dess betyget sätts. Annars kan det lätt 

uppfattas som att de betyg som eleverna får på enskilda uppgifter eller moment i 

undervisningen läggs ihop som ett slutbetyg vid terminens eller kursens slut för att de 

betygsliknande förklaringarna under terminens gång har förklarats fel. 

 

3.4.1 Värdeord i Lgr 11 och i ämnet idrott och hälsa 

I de kunskapskrav som ligger till grund för bedömningen används ett antal uttryck för att 

beskriva de olika kunskapsnivåerna för de olika betygsstegen. Dessa uttryck kallas värdeord 

och är också fetmarkerade i kunskapskraven för att skillnaden mellan kunskapskraven ska bli 

tydliga. I ämnet idrott och hälsa används värdeord som till exempel ”till viss del”, ”relativt 

väl” och ”väl” för att skilja de olika kunskapskraven åt och för att visa på progression 

(Skolverket, 2011a). Larsson (2016) menar att vad sedan värdeorden ska innebära i varje 

enskilt fall är en tolkningsfråga för läraren och det är upp till lärarkåren att avgöra. Att 

överlämna ansvaret på Skolverket att fastställa vad värdeorden ska innebära, medför att de 

blir aktörer att fastställa något när de egentligen inte är insatta i ämnet eller i den korrekta 

bedömningspraktiken. 
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4. Tidigare forskning 

De så kallade gränsfall i bedömning och betygsättning som den här uppsatsen tar upp har inte 

lyfts fram i någon högre grad i tidigare forskning. I det här kapitlet presenteras därför 

forskning gällande bedömning och betygsättning i ämnet Idrott och hälsa mer generellt. 

Lärarnas tolkningar av både Lpo 94 och Lgr 11 lyfts fram samt forskning kring lärares 

tolkning av uttrycket ”till övervägande det”. 

 

Då både Lpo 94 och Lgr 11 är nationella läroplaner finns det ingen internationell forskning 

som belyser bedömning och betygsättning, och de gränsfall som kan uppstå, med koppling till 

just de här läroplanerna. Något som däremot är av internationellt intresse är hur bedömning 

och betygsättning behandlas generellt av lärare, vilket därför presenteras. Sökvägar till de 

olika artiklarna och avhandlingarna som återges i kapitlet presenteras i Bilaga 4. 

 

4.1 Lokala metoder för bedömning och betygsättning 

Larsson (2016) beskriver hur forskningen inom rörelseämnet, som vi sedan 1994 benämner 

med namnet Idrott och hälsa, stod still fram till 1990-talet. Förutom ett par större studier 

(Carlsten 1989; Engström 1975) så skedde ingen systematisk forskning förrän Annerstedt 

(1991) publicerade sin doktorsavhandling med titel Idrottslärarna och idrottsämnet. 

Resultatet av den här avhandlingen bidrog med insikt om hur ämnet, som då benämndes 

Idrott, främst hade rollen som ett aktivitetsämne utan att eleverna fick möjlighet att ta till sig 

kunskaper. Senare forskning har visat på liknande tendenser.  

 

När Lpo 94 trädde i kraft ökade mängden forskning och eftersom läroplanen och kursplanerna 

blev målstyrda, så ökade även forskningen kring bedömning och betygsättning. Tholin (2006) 

undersöker i sin doktorsavhandling hur den nya läroplanen interpreteras i skolorna i tre ämnen 

varav ett är Idrott och hälsa. Detta sker genom att utreda sambandet mellan läroplanen och de 

lokala föreskrifter lärarna själva implementerar. De lokala föreskrifterna konkretiserar vilka 

mål eleverna ska nå. Resultatet visar på att de mål som eleverna ska uppnå skiljer sig markant 

från skola till skola. Vissa skolor ändrar till och med på styrdokumenten, samtidigt som andra 

skolor inte infört egna tolkningar av målen, vilket gjorde att varje lärare fick göra en egen 

tolkning när det kommer till bedömning och betygsättning. 
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4.2 Bedömning som inte är kopplad till styrdokument 

Att målen varierade från skola till skola och att de inte alltid stämde överens med de 

nationella riktlinjerna bekräftas även av Mustell (2003), som menar att andra saker än 

elevernas kunskaper bedöms. Bland annat mätbara fysiska prestationer, men även faktorer 

som om eleven kommer i tid och hur utvecklad social förmåga eleven har. Samma syn på 

bedömning och betygsättning i skolan under Lpo 94 har Redelius, Fagrell och Larsson (2009) 

som undersöker vad elevernas symboliska kapital spelar för roll när det kommer till 

bedömning i Idrott och hälsa. Lärare från fyra olika skolor är med i studien och syftet är att 

komma fram till vilka kunskaper lärare tycker är viktiga i ämnet, vilka kriterier lärarna 

bedömer eleverna utifrån och vilka mål eleverna ska uppnå. Likt vad Mustell (2003) kom 

fram till visar resultatet på att elevernas attityd till ämnet, att komma i tid och ha med sig rätt 

utrusning bedömdes och därmed betygsattes. Även hur aktiva eleverna var under lektionen 

var något som premierades.  

 

Ytterligare en artikel som belyser samma område utförs av Svennberg, Meckbach och 

Redelius (2014). Artikeln är baserad på en studie som utfördes 2009. Syftet med studien är att 

undersöka vilka kriterier som lärare anser vara viktiga när de bedömer och betygsätter elever. 

Resultatet sammanstämmer med tidigare studier och visar på att det inte bara är kunskaperna 

som bedöms, utan även motivationen, självförtroendet och elevernas sociala färdigheter 

 

På det internationella forskningsfältet har López-Pastor, Kirk, Lorente-Catalán, MacPhail och 

Macdonald (2013) i en artikel granskat litteratur och artiklar som belyser bedömning i 

England, Australien, Spanien och Irland. Litteraturen har delats upp i två områden, vilka är 

traditionell syn på bedömning, och alternativ syn på bedömning. Med traditionell syn på 

bedömning menar författarna bedömning som baseras på test som mäter den kvantitativa 

fysiska förmågan samt metoder som bedömer elevers närvaro, kläder och beteende. Alternativ 

bedömning syftar på andra former av bedömning, såsom bland annat kamratbedömning, 

formativ bedömning, bedömning för lärande och att samarbeta i bedömningen. Studiens 

resultat tyder på att bedömningspraktiken är individuell från lärare till lärare och från land till 

land och att den traditionella bedömningspraktiken sällan leder till lärande för eleverna.  
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Svennberg, Meckbach och Redelius (2016) utförde en liknande studie som de gjorde 2009 

fast nu med syftet att se vad den nya läroplanen har haft för inflytande på vad lärare tycker är 

viktiga kriterier när det kommer till bedömning och betygsättning. Resultatet visar på att 

lärarnas inställning till vad som är viktigt i ämnet har förändrats. Fortfarande bedöms 

elevernas motivation, men deras kunskaper väger ändå tyngre än vad de gjorde tidigare när 

det kommer till bedömning. 

 

I en artikel skriven av Hay och Macdonald (2008) undersöker de hur lärare på två skolor i 

Queensland, Australien bedömer utifrån särskilda kriterier i ämnet ”Physical Education” som 

motsvarar svenska skolans Idrott och hälsa. Studien bestod av observationer och 

semistrukturerade intervjuer med lärare utifrån ett validitet- och reliabilitetsperspektiv. Även 

här är motivation och attityd någon som bedöms och så småningom betygsätts. 

 

4.3 Magkänsla som bedömningsverktyg samt svårighet att verbalisera vad 

som bedöms 

I samma artikel av Hay och Macdonald (2008) visar resultatet på att lärare också använder sig 

av sin magkänsla i bedömningen av elever. Svennberg, Meckbach och Redelius (2014) lyfter 

fram lärarnas brist på att kunna formulera och verbalisera vilka kriterier de bedömer och 

betygsätter, och kallar det för att bedöma med magkänslan. Annerstedt och Larsson (2010) 

bekräftar det här och menar att lärare inte kan sätta ord på vilka kriterier som ligger till grund 

för de betyg som sätts. Detta ger givetvis påföljder för likvärdigheten i betygen, som 

följaktligen blir bristfällig. 

 

Seger (2014) undersöker i sin licentiatavhandling lärare i Idrott och hälsas konkreta arbete 

med betygsättning. De sex lärare i årskurs 7 till 9 som deltog upplever bedömning och 

betygsättning efter Lgr 11 som mer nyanserad. Lärarna i studien intervjuades vid två tillfällen 

och forskningen studeras utifrån ett läroplansteoretiskt och hermeneutiskt perspektiv. 

Läroplansteorin behandlas som ett ramverk och Seger (2014) använder sig av de tre arenorna 

formuleringsarenan, transformeringsarenan och realiseringsarenan för att få en djupare 

förståelse för problemområdet bedömning och betygsättning. Resultatet pekar också på att 

den nya läroplanen gör det svårare för lärarna att använda sin magkänsla. Lärarna i studien 

beskriver sin magkänsla som någonting negativt som de vill komma bort ifrån i bedömning 

och betygsättning, men också som en del av den erfarenhet de har fått under sina år som 
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yrkesverksamma lärare. Svennberg (2016) finner dock i sin artikel, vars syfte är att undersöka 

kunskapskravet som handlar om rörelse och hur lärare bedömer rörelsekvaliteter, att lärarna 

fortfarande har svårt att sätta ord på vad det är som bedöms. 

 

4.4 Osäkerhet inför hur styrdokumenten ska tolkas 

Resultatet från Segers (2014) avhandling pekar också på att samtliga lärare i studien uttrycker 

en osäkerhet inför hur stor del de olika kunskapskraven ska ha i den slutliga betygsättningen 

när det rör sig om att avgöra om kunskapskraven för nästkommande betygssteg är uppfyllt 

”till övervägande del”. Lärarna är medvetna om att det är deras egen tolkning som ska avgöra 

detta, men de upplever att de saknar vägledning i hur tolkningen ska gå till. När lärarna 

kommer till situationen där de behöver vikta de olika kunskapskraven mot varandra, vilket 

innebär att kunskapskravens värde jämförs och värderas, så är de överens om att 

kunskapskravet som behandlar rörelse väger tyngst. Anledningen till det här är att eleverna 

fått mycket undervisning relaterat till kunskapskravet vilket också innebär att lärarna har 

bedömningsunderlag i stor utsträckning just från detta område.  

 

Dinan Thompson och Penney (2015) utförde en undersökning som skedde i form av bland 

annat semi-strukturerade intervjuer med lärare på olika grundskolor i Australien. Studiens 

syfte är att undersöka lärarnas inställning till och tolkning av bedömning. Även deras 

praktiska bedömningspraktik lyfts fram. Resultatet är att lärarna även här är osäkra på hur 

bedömning ska gå till. Tolkning av hur bedömning och betygsättning ska gå till skiljer sig åt 

liksom metoderna som används. 

 

Liknande resultat går även att finna i Leirhaug, MacPhail och Annerstedts (2016) studie, 

utförd på norska skolor med lärare i ämnet Idrott och hälsas motsvarighet. Studien utförs i 

fokusgrupper med totalt 23 lärare. Bedömningen skilde sig åt mellan olika lärare och olika 

skolor, men till skillnad från tidigare studier så var lärarna här väl insatta i styrdokument och 

de hade samarbetat för att ta fram bedömningsmatriser för olika moment i ämnet.  
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5. Teoretiskt perspektiv 

För att få en större förståelse kring gränsfall vid bedömning och betygssättning använder vi 

oss av läroplansteori som teoretiskt ramverk. För att uppfylla uppsatsens syfte och svara på 

dess frågeställningar är vi intresserade av att undersöka hur lärare tolkar styrdokumenten och 

hur de sedan använder sig av sina tolkningar, vilket gör läroplansteorin lämplig som teoretisk 

utgångspunkt. 

 

5.1 Läroplansteori  

Läroplansteori har behandlats av Linde (2012) och tar upp styrdokument, tolkningen av dem 

samt hur tolkningen förverkligas i undervisningen och vad det här har för påverkan på 

innehållet i, och organisationen av undervisningen. Det här förklaras genom att lyfta fram tre 

arenor, vilka är formuleringsarenan, transformeringsarenan och realiseringsarenan. 

Arenorna utgår från undervisningen, men Svennberg, Meckbach och Redelius (2014) menar 

att arenorna också kan användas för att belysa bedömning och betygssättning vilket även 

Seger (2014) gjort. 

 

Linde (2012) menar att olika faktorer påverkar stoffurvalet som till exempel hur styrdokument 

är utformade, hur lärarnas tolkningar sker, lärarnas personlighet och åsikt, hur pliktmedvetna 

lärarna är samt elevgruppen som ska ta emot innehållet. 

 

5.1.1 Formuleringsarenan 

Formuleringsarenan beskrivs enligt Linde (2012) som den formulering av styrdokument och 

föreskrifter som styr verksamheten inom skolan. Formuleringen av en läroplan är ett behov av 

styrning och reglering som uppstått då lärande och fostran inte längre bedrivs i hemmen, utan 

styrs centralt av staten. Linde (2012) menar vidare att vilka ämnen som ska studeras, hur 

mycket tid som ska gå till varje ämne, vad ämnena ska innehålla och vilka mål som ska 

uppnås i varje ämne är delar av en formulerad läroplan.  

 

Seger (2014) har använt sig av läroplansteori i sin avhandling och menar att läroplanen ska 

representera samhällets ideologi och sträva mot ett demokratiskt samhälle. Hon lyfter också 

fram att läroplanen ger lärare möjligheter och begränsningar när det kommer till undervisning, 

bedömning och betygsättning. Formuleringsarenan kommer att bli användbar för oss när det 
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kommer till att tolka hur lärarna förhåller sig till och förstår läroplan, styrdokument och 

föreskrifter. 

 

5.1.2 Transformeringsarenan 

Lundgren (1981) förklarar att transformeringsarenan behandlar förändringen av läroplanen 

samt hur läroplanen tolkas utifrån olika aktörer såsom lärare eller elever. Inom 

transformeringsarenan så medverkar lärare, elever, enskilda skolor, skolledning, samhället 

och staten. De har en viktig roll i transformeringen och gör tolkningar som både avlägsnas 

och inkluderas i läroplanen.  

 

Linde (2012) beskriver att lärarna är de aktörer som står i fokus när det kommer till 

transformeringen av läroplanen. Det är också de som formar undervisningen och väljer 

stoffurvalet, alltså de olika moment som de anser ska vara med och som förväntas utifrån 

styrdokumenten. Det finns också begränsningar i form av exempelvis ämnets traditioner, 

lärares rutiner och den sociala miljön som påverkar tolkningen av läroplanen. 

 

Linde (2012) tar upp begreppen avgränsning och inramning och förklarar att avgränsning är 

de gränser som finns inom ett ämne som skapas av bland annat lärare, elever och 

styrdokument. Inramning är den kontroll över innehållet som de olika aktörerna kan ha inom 

avgränsningen. Om ett ämne har en stark avgränsning, så blir det lättare för läraren att ha 

kontroll, och har den en mindre tydlig avgränsning, så kan kontrollen fördelas. Linde (2012) 

menar också att i svagt avgränsade ämnen, kan lärares stoffurval variera stort. Lärarens 

möjlighet till att påverka innehållet i undervisningen är därför beroende av ämnets karaktär 

och huruvida det är starkt eller svagt avgränsat. 

 

Linde (2012) menar att ämnets traditioner är styrande när det kommer till transformering. Det 

har funnits ett intresse att omformulera läroplanen i stort så att den är inriktad mer mot bland 

annat kommunikationsfärdigheter och källkritik. Enligt Skolverket (2011a) har det också skett 

en omformulering i Idrott och hälsa i och med Lpo 94. Samtidigt som läroplanen blev mer 

målstyrd så lades också fokus på att Idrott och hälsa skulle vara ett kunskapsämne. Liknande 

omformuleringar av läroplanen kan ha svårt att få genomslagskraft då Linde (2012) menar att 

traditionerna i ett ämne oftast förs vidare utav lärarna och lärarkåren. 
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Seger (2014) använder sig av transformeringsarenan när hon inriktar sig mot att presentera 

lärares tolkningar av kunskapskraven. Den används även för att uppmärksamma varför ett 

visst innehåll under det centrala innehållet väljs ut och är mer viktigt för betygssättning till 

skillnad från ett annat innehåll.  

 

5.1.3 Realiseringsarenan 

Realiseringsarenan beskrivs av Linde (2012) som den slutliga delen. Den sker i klassrummet i 

form av undervisning, men även elevernas mottagande av undervisningen samt deras mentala 

processer räknas in här. Det som huvudsakligen styr är aktiviteten och kommunikationen i 

klassrummet, men också i form av de yttre ramar som påverkar undervisningen. Sådana 

faktorer kan till exempel vara tid, materiella resurser och skolans traditioner. Även elevernas 

mottagande av undervisningen påverkar, eftersom det stoff eleverna mottar, inte alltid 

stämmer överens med lärarens avsikt. Linde (2012) menar att en del av realiseringsarenan 

också är de metoder läraren använder sig av för att kontrollera huruvida eleverna tagit till sig 

undervisningen. 

 

Seger (2014) tolkar i sitt användande av läroplansteori att realiseringsarenan är den arena där 

den praktiska bedömningen och betygsättningen äger rum, vilket innebär att vi kan använda 

oss av realiseringsarenan för att kunna tolka lärarens praktiska tillvägagångssätt. Vi kommer 

således kunna använda oss av samtliga arenor när vi tolkar resultatet av vår undersökning. 
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6. Metod 

Det här kapitlet kommer att beskriva den metod som använts för att genomföra studien, samt 

varför just den metoden valdes. Vidare kommer de urval vi gjort presenteras, följt av hur 

studien genomförts och etiska ställningstaganden. Studiens överförbarhet och äkthet lyfts 

fram och slutligen presenteras metoden vi använt för att analysera vårt resultat. 

 

6.1 Val av metod 

Bryman (2011) förklarar att en kvalitativ forskning oftast uppfattas som en strategi som 

fokuserar på vikten i orden och hur individerna uppfattar och tolkar den verklighet som de 

befinner sig i. I en kvalitativ studie utgår forskaren från att verkligheten kan uppfattas på 

många sätt, vilket gör att fokus ligger på deltagarnas ståndpunkter. 

 

Vi har valt att utföra semistrukturerade intervjuer i vårt insamlande av kvalitativ data. Bryman 

(2011) menar att en semistrukturerad intervju har flexibilitet, vilket kan gynna oss då vi kan 

följa deltagarens tankegångar och fördjupa oss i dem. Med en intervjuguide som utgångspunkt 

säkerställs ändå att intervjun når sitt syfte; att kunna svara på uppsatsens frågeställningar. 

Nackdelen med valet av metod är att det är tidskrävande att intervjua, men också att 

transportera sig till personerna som ska intervjuas och sedan transkribera intervjuerna. Det här 

leder till att den mängd data som samlas in kommer från en begränsad mängd deltagare, som 

är verksamma inom en begränsad geografisk yta. Detta leder till att resultatet inte är 

generaliserbart för en hel lärarkår. 

 

6.2 Urval 

Vi valde att enbart intervjua verksamma, legitimerade lärare som undervisar i någon eller fler 

av årskurserna 7–9. Vi ville dessutom att de skulle ha minst fyra års erfarenhet av att 

undervisa i ämnet. Bryman (2011) beskriver val av den här karaktären som målstyrda då de 

görs för att kunna svara på frågeställningarna. Anledningen till att vi ville ha verksamma och 

legitimerade lärare var för att vi ville kunna lyfta upp bedömning- och 

betygsättningssituationer som ägt rum nyligen och för att läraren skulle ha rätt utbildning 

inom området. Dessutom är det enbart legitimerade lärare som får sätta betyg. På högstadiet 

sätts både terminsbetyg och slutbetyg, vilket innebär att lärarna sätter betyg två gånger per 

läsår. Att lärarna på högstadiet därför oftare sätter betyg än en lärare i Idrott och hälsa på 
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gymnasiet, som endast sätter ett betyg efter avslutad kurs, var en anledning till att valet av 

lärare på högstadiet gjordes. Slutligen ville vi att lärarna skulle varit verksamma i fyra år för 

att de skulle hunnit fastslå och utveckla en metod för bedömning och betygsättning som de 

känner sig förtrogna med. 

 

Vi valde att kontakta lärare i Idrott och hälsa på högstadieskolor som geografiskt fanns i vår 

närhet. Anledningen till det här var för att vi praktiskt skulle kunna ha möjlighet att besöka 

och intervjua lärare utan att behöva åka för långa sträckor. Vi hade redan kontaktuppgifter till 

en lärare som passade in på de krav vi ställt på intervjupersoner, och bad den läraren om 

kontaktuppgifter till flera. Tre lärare nådde vi genom att vi eller våra studiekamrater hade haft 

kontakt med dessa lärare innan. De lärare vars uppgifter vi inte fick tag på genom detta 

tillvägagångsätt, letade vi upp på kommunens hemsida. I vissa fall fanns inte mailadress 

direkt till den lärare vi var intresserade av och då mailade vi istället till skolans rektor eller till 

den mailadress som fanns angiven på respektive skolas hemsida. I mailet vi skickade fanns 

även ett informationsbrev med information om studien och vilka vi sökte (Bilaga 1).  

 

De elva skolor vi kontaktade genererade tio lärare från sju skolor som var intresserade av att 

delta. Utifrån den tidsperiod som vi hade att förhålla oss efter, medförde det att två lärare av 

de tio lärarna som hade svarat på vårt mejl inte deltog i studien då de svarade när intervjuerna 

redan börjat äga rum. Beslutet grundades gentemot uppsatsens tidsbegränsningar och vår plan 

för uppsatsen. Vi tog också beslutet att avstå från intervju med en lärare som tackat ja till 

intervju, men som fick personliga förhinder att delta under den tidsperiod som vi hade att 

förhålla oss efter. Slutligen intervjuades sju stycken lärare. 

 

6.3 Intervjuguide  

Bryman (2011) menar att en intervjuguide för en semistrukturerad intervju kan vara en lista 

över de frågeställningar som ska beröras. I vårt utförande av en intervjuguide (Bilaga 2) valde 

vi att dela in frågeställningarna i fyra delar. Den första består av inledande frågor som ger oss 

en bakgrundsinformation, vilket var till hjälp när vi tolkade deltagarnas svar. De följande två 

delarna är uppdelade i två teman vilka representerar uppsatsens frågeställningar, det vill säga 

bedömning respektive betygsättning. Avslutningsvis valde vi att ställa några avslutande frågor 

som fokuserade på de svårigheter som lärarna upplevde vid bedömning och betygssättning av 

gränsfall, men även ge deltagaren möjligheten att tillägga något ytterligare om de ville, 
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angående bedömning och betygsättning. Även ett protokoll över lokal, miljö, störningar och 

övriga anteckningar fanns med. 

 

De frågor vi ville ställa under varje tema, utformade vi så att det skulle kunna gå att få fram 

dels hur lärarna tolkar styrdokumenten och dels deras praktiska tillvägagångssätt vid 

bedömning och betygsättning. Det här för att synliggöra vad Linde (2012) skriver om inom 

läroplansteorin genom att lyfta fram vad som sker på transformeringsarenan och 

realiseringsarenan, men också hur lärarna förhåller sig till vad som skett på 

formuleringsarenan. De olika frågorna i intervjuguiden är kodade med bokstäver som 

representerar de tre olika läroplansteoretiska arenor som Linde (2012) beskriver. Detta för att 

vi i analysprocessen lättare ska kunna tolka svaren. 

 

Vi valde på temat betygsättning att ta med två vinjettfrågor, vilket Bryman (2011) beskriver 

som en fråga som sätter in deltagaren i en situation och scenario där den sedan blir tillfrågad 

om hur de skulle agera i denna situation. Detta ökar chansen för att deltagaren ska göra en 

djupare reflektion. I samband med vinjettfrågorna använde vi oss av bilder (Bilaga 3) som 

utgångspunkt, vilket Bryman (2011) menar kan ge en kontext, samtidigt som det kan göra 

frågan mer konkret. Bilderna tillsammans med vinjettfrågorna försatte deltagarna i en konkret 

situation där de fick diskutera kring tillvägagångssättet när det kommer till betygsättning av 

en elev.  

 

De bilder vi valde att ha som utgångspunkt för vinjettfrågorna var inspirerade av bilder som 

förekommer i Skolverkets (2016a) stödmaterial Betygsskalan och betygen B och D. Bilderna 

visade en matris där tre kolumner representerar de tre betygsstegen E, C och A. I matriserna 

fanns text som ska representera kunskapskrav. På de tre olika bilderna (Bild 1, Bild 2, Bild 3 i 

Bilaga 3) fanns olika mängd av olika kunskapskrav markerade med grön färg, vilket skulle 

vara exempel på en elevs uppnådda kunskapskrav. Vi valde att inte skriva ut kunskapskraven 

ordagrant utan texten var oläslig. Det här var för att lärarnas resonemang skulle ske mer 

generellt kring vilka kunskapskrav som de ansåg skulle vara uppfyllda för att kunskapskravet 

skulle vara uppfyllt ”till övervägande del”. Risken skulle annars vara att vi skulle få en 

tolkning av de exakta orden som stod, istället för det generella resonemang som vi var ute 

efter. Vi tog dessutom med Skolverkets (2016a) beskrivning av hur betygen B och D ska 

sättas på varje bild. Anledningen till detta är för att tidigare forskning från Seger (2014) visat 
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hur lärare i många fall är osäkra på hur just den här delen ska gå till. För att kunna nå ett svar 

på frågeställningen kring hur lärare tolkar begreppet ”till övervägande del” måste de därför, 

om de inte redan känner till begreppet, få möjlighet att bli insatta i hur Skolverkets direktiv 

ser ut. 

 

6.4 Genomförande av intervjuer 

Både plats och tid för intervjuerna bestämdes i samråd med de deltagande lärarna. 

Intervjuerna genomfördes hos lärarnas respektive skolor och hölls i avskilda rum där vi 

spelade in intervjuerna. Vi ville ha ett tyst rum för att ljudinspelningen skulle bli bra, men 

också för att ingen obehörig skulle höra lärarnas svar. Thomsson (2010) belyser att en intervju 

bör ske på en ostörd plats för att svaren ska bli pålitliga. Deltagaren ska också känna en 

trygghet gentemot den som intervjuar. 

 

I samband med intervjuerna var vi båda två delaktiga genom att den ena höll i intervjun och 

ledde konversationen medan den andra satt bredvid och följde med i konversationen genom 

att anteckna viktiga begrepp och meningar som var intressanta gentemot uppsatsens syfte. 

Den personen kunde också inflika under intervjun för både hjälpa personen som intervjuade 

och få djupare svar på frågorna, om så behövdes. Thomsson (2010) beskriver det som en 

fördel eftersom båda två kan vara uppmärksamma på vad deltagaren säger och eventuellt 

komplettera varandra och fylla ut varandras luckor. Personen som intervjuade utgick ifrån de 

frågor som fanns i intervjuguiden, men kunde också beroende på svar från den som blev 

intervjuad hoppa mellan frågorna under samtalets gång. Intervjuerna pågick mellan 25 och 

45 min. 

 

Dalen (2015) menar att det i kvalitativa intervjuer krävs att provintervjuer utförs för att 

kontrollera att teknisk utrustning fungerar, för att testa intervjuguiden men också för att den 

som ska intervjua ska få träna på just detta. Vi valde därför att utföra en provintervju som 

första intervju, och diskuterade sedan med varandra vad som skulle kunna göras bättre, och 

hur vi skulle kunna förbättra intervjuguiden. Vi valde att lägga till en fråga rörande vad 

lärarna har för tips och råd till blivande lärare när det kommer till bedömning och 

betygsättning. Detta för att vi insåg att denna fråga skulle kunna locka fram vad lärarna själva 

tyckte var viktigt, men också för att vi gärna ville få med oss viktig kunskap till vårt 

kommande yrke. I övrigt skedde inga förändringar, utöver att vi lärde oss att bli ännu 
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tydligare i vad vårt syfte var, och att vi lättare kunde hitta viktiga saker i deltagarnas svar som 

vi sedan kunde fråga mer om. Provintervjun visade sig sedan ha så god kvalitet att vi valde att 

ta med den i studien.  

 

6.5 Etiskt ställningstagande 

Vetenskapsrådet (2002) menar att när en vetenskaplig studie ska genomföras är det viktigt att 

följa de forskningsetiska principerna som gäller inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Forskningskravet är ett utav dessa krav och det innebär att de kunskaper som 

kommer fram ska utvecklas och fördjupas samt att metoder ska förbättras. Ytterligare ett krav 

är individskyddskravet vilket inriktar sig mot individen och de livsförhållanden som individen 

har. Individskyddskravet medför att en individ inte får utsättas för psykisk eller fysiskt skada, 

förödmjukelse eller kränkning. 

 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver att individskyddskravet kan konkretiseras vidare till fyra 

gemensamma huvudkrav för forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Bryman (2011) och Vetenskapsrådet (2002) 

förklarar att informationskravet innebär att forskaren ska informera om undersökningens syfte 

för deltagande personer. Forskaren ska också förmedla att deltagandet är frivilligt och att 

personen har rätt att avbryta sin medverkan när som. Samtyckeskravet innefattar att 

deltagarna i undersökningen har själva rätt att bestämma över sin medverkan, vilket betyder 

att forskaren måste ha deltagarens samtycke. Innan intervjuerna ägde rum bearbetade vi både 

informationskravet och samtyckeskravet genom att skicka ut ett mejl till berörda lärare och 

frågade om de ville delta i vår undersökning. Vi beskrev tydligt i vårt informationsbrev att det 

var frivilligt att delta och att lärarna när som kunde avsluta sin medverkan. Vi förmedlade 

också syftet till lärarna via ett senare mejl samt när vi träffade lärarna i fysisk form innan 

intervjun började.  

 

Vetenskapsrådet (2002) och Bryman (2011) förklarar att konfidentialitetskravet innebär att 

deltagarens personliga uppgifter ska bli behandlade konfidentiellt och förvaras på ett sådant 

sätt att ingen oberättigad person kan få tillgång till dem. Detta uppfyllde vi genom att 

informera samtliga lärare i undersökningen om att de skulle vara anonyma och deras 

personuppgifter inte skulle nämnas i uppsatsen. Dessutom lät vi ingen utomstående höra på 

intervjuerna eller se det transkriberade materialet. Kodnyckeln förvarades inte heller 
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tillsammans med de transkriberade intervjuerna. När vi klippte ut citat från det transkriberade 

materialet så var vi noga med att inte slänga resterna i en offentlig papperskorg. 

 

Vetenskapsrådet (2002) och Bryman (2011) menar att det slutliga kravet, nyttjandekravet, 

berör de insamlade uppgifter kring deltagarna och att de uppgifterna endast får användas för 

forskningens ändamål. Nyttjandekravet tillämpades genom att vi talade om för varje lärarna 

att materialet vi fick in bara användes gentemot uppsatsen syfte. 

 

6.6 Överförbarhet och äkthet 

När en kvalitativ studie genomförs kan man använda begreppen överförbarhet och äkthet 

enligt Guba och Lincoln (1994) för att visa att studien är både trovärdig och autentisk. 

Bryman (2011) och Guba och Lincoln (1994) menar att begreppet överförbarhet är ett av fyra 

kriterier som står för tillförlitlighet och innebär att forskaren i en kvalitativ studie fokuserar på 

en mindre grupp eller individer med gemensamma egenskaper. Djupet i undersökningen blir 

viktigt istället för bredden, vilket är det man strävar efter inom en kvalitativ forskning istället 

för en kvantitativ forskning. Enligt Bryman (2011) kan det medföra att andra personer kan 

bedöma hur överförbart resultatet är till en annan miljö. Överförbarheten i vår studie 

åskådliggörs genom att vi valde att fokusera på en grupp lärare i ämnet Idrott och hälsa som 

var både legitimerade och verksamma på högstadiet.  

 

Begreppet äkthet innefattar att studien ska ge en rättvisande bild av de åsikter, uppfattningar 

och erfarenheter som individerna i gruppen hade (Guba och Lincoln, 1994). När vi plockade 

ut citat från intervjuerna var vi noga med att ta citat som vi tyckte representerade deltagarens 

ståndpunkt genom hela intervjun. På det sättet uppnådde vi en äkthet i studien, då vi inte 

tolkade de exakta orden läraren sa, utan såg till helheten. Dessutom bad vi deltagarna att 

förklara om vi inte förstod vad de menade under intervjun för att det inte skull uppstå några 

missförstånd. 

 

6.7 Bearbetning av resultat och analysverktyg 

Efter att varje intervju genomförts, bearbetades det insamlade materialet genom att 

transkribera deltagarnas svar för att sedan både analysera och tolka resultatet gentemot våra 

frågeställningar och de olika arenorna i läroplansteori, detta enligt Dalens (2015) anvisningar 
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kring organiseringsprocessen. 

 

Thomsson (2010) menar att det är ett måste för en hållbar analys att transkriberingarna skrivs 

ut och läses igenom. Vi utförde därför analysen på detta sätt, och valde sedan att stryka under 

intressanta citat kopplade till frågeställningarna med olika färger. Sedan började en process 

där vi klippte ut de färgmarkerade citaten och sorterade dem i olika högar. En hög hade fokus 

på betygsättning, en på bedömning och en på intressant övrigt resultat som innefattade 

svårigheter som lärarna upplevde gentemot gränsfall. Under den högen hamnade uttalande om 

styrdokumenten, men även lärarnas uttalanden som beskriver hur de att alltid vill elevens 

bästa. Detta resulterade sedan i huvudrubriker. 

 

I samband med att citaten klipptes ut så införde vi en kodning där varje lärare representerades 

av en siffra. Den här kodningen använde vi oss också av när vi skrev resultatet. Thomsson 

(2010) menar att tolkningen av vad varje enskild deltagare menar, leder till att en förståelse 

för helheten uppnås. Detta är något som var till stor hjälp när analysen skulle ske. Vi var 

därför noga med att inte fokusera på orden i de enskilda citaten, utan försökte hitta citat som 

preciserade vår bild av vad lärarens helhetstänk var. Detta stämmer även överens med Dalen 

(2015) som menar att det är av stor vikt att hitta citat som tar fram det väsentliga i vad 

deltagaren har sagt. 

 

Nästa steg var att sortera in citaten i underrubriker. Sorteringen av citaten grundades på våra 

frågeställningar samt det resultat vi hade fått utifrån våra intervjuer. En av underrubrikerna 

under huvudrubriken ”Bedömning” blev till exempel ”Metoder vid gränsfall”, vilken sedan 

ledde vidare till mindre underrubriker som berörde just detta. Detta klistrades sedan upp på ett 

större papper i form av en Mind map.  

 

Det gav oss en grund i hur dispositionen för resultatet skulle komma att se ut. Detta beskriver 

Dalen (2015) som en tematiseringsmetod där de olika underrubrikerna fokuserade på områden 

som många uttalat sig om. Vi gjorde sedan likadant med huvudrubriken för betygssättning 

och övriga intressanta resultat med fokus på styrdokumenten och lärarnas känslor gentemot  

att vilja elevernas bästa i ämnet. 
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Som sista steg analyserade vi våra Mind maps och det resultatet vi hade fått, kopplat till 

läroplansteori. Vi utgick ifrån resultatet genom att titta på de svar vi hade fått utifrån våra 

frågeställningar för att sedan kunna analysera resultatet med hjälp av de olika arenorna som 

läroplansteorin innefattade. Detta gav oss en djupare förståelse för det resultat vi fått fram. 
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7. Resultat 

Resultatet är uppdelat i fyra huvudområden varav två motsvarar uppsatsens frågeställningar. 

Inledande behandlas lärarnas resonemang kring bedömning, för att sedan lyfta fram lärarnas 

resonemang kring betygsstegen B och D, samt begreppet ”till övervägande del”. De två sista 

delarna behandlar lärarnas tankar om styrdokument och deras vilja att alltid göra det bästa för 

eleverna.  

 

7.1 Gränsfall vid bedömning 

I det transkriberade materialet finner vi att lärarna både har lösningar när situationen med 

gränsfall vid bedömning uppstår, men också metoder för att inte hamna i 

gränsfallssituationen. 

 

7.1.1 Metoder vid gränsfall 

De metoder som lärarna säger sig använda när de har ett gränsfall är i grunden lika, men de 

skiljer sig åt till viss del. Den metod som förekommer mest är att eleverna får ytterligare 

chanser att visa upp sina kunskaper eller förmågor, men metoder som att vikta elevens 

kunskaper, diskutera med kollegor och att använda sig av magkänslan förekommer också.  

 

Ge eleven ytterligare chanser 

När läraren vid eller efter en bedömningssituation inte kan avgöra vilket av värdeorden i 

kunskapskraven elevens kunskaper eller förmågor faller under, så är det vanligaste 

tillvägagångsättet att låta eleven få en ny chans att visa sin förmåga. I vissa fall ser lärarens 

undervisnings- och bedömningspraktik ut på det sätt, att återkommande bedömningar för 

samma del av kunskapskrav sker under de tre år eleverna läser Idrott och hälsa.  

Det växer fram under de här åren. Eftersom man har fler 

bedömningstillfällen. Det underlättar, även om man fortfarande kan 

vara tveksam. (Lärare 3) 

Alternativet är att lärarna skapar situationer där eleverna får visa ytterligare moment, 

alternativt repetera moment, så att läraren kan skapa sig en klarare bild av elevens kunskaper 

eller förmågor. Detta beskrivs genom att läraren menar att eleverna får göra en komplettering 
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eller att de får göra ett extra moment vid ett annat tillfälle. Ett par lärare menar också att en 

del bedömningssituationer inte har varit optimala för vissa elever, vilket leder till att de inte 

fått visa sina kunskaper fullt ut vilket lett till ett gränsfall. I dessa situationer har lärarna 

anpassat undervisningssituationen till eleverna så att de lättare ska kunna visa vad de kan. De 

menar här att alla elever är olika, och att samma bedömningssituation inte behöver passa alla. 

Sen har jag haft orientering här. Där jag hade ett par tjejer som båda två 

i princip hade panik att springa själva, och jag fick inte ut dem. […] Så 

de har jag varit ute och gått med enskilt här, bara för att få en koll hur 

mycket kan de med karta. Så man kör ett litet extra moment och jag får 

rätta ut lite frågetecken. Det får man göra ibland. (Lärare 5) 

 

Både om läraren låter eleven försöka nå kunskapskravet vid ett annat moment i 

undervisningen, eller när läraren skapar en ny bedömningssituation så måste läraren på något 

sätt dokumentera detta. Metoden för dokumentation är något som skiljer sig mellan lärarna. 

En lärare uttrycker det så här: 

Det brukar väl sluta med, jag har mer och mer ramlat över till att jag 

sätter inte ett betyg då [vid bedömning av gränsfall]. Utan väljer jag 

mellan E och C kan jag skriva EC, för jag gör ju inte bara ett 

bedömningstillfälle under de här åren. Utan jag hoppas att väl att det 

ramlar ut. Sen om det blir EC, EC, EC, liksom att det är svårt att 

bestämma mig under tre år, då får jag ju till slut ta någon form av 

beslut då. Men skriver jag EC så brukar jag kanske då försöka skriva 

någon kommentar. ’Vad är det som är E, vad är det som är C’… 

(Lärare 1) 

Fler lärare väljer att skriva en kommentar kring vad i det eleven har visat som ligger på en 

viss nivå i förhållande till kunskapskraven. Några gör precis som Lärare 1 uttrycker i citatet 

ovan, och vissa använder även betygsstegen B och D i dokumentationen som en indikation på 

att eleven ligger mellan två värdeord i kunskapskraven. Samtliga framför dock att detta är 

ingenting som de visar för eleverna, utan snarare som ett riktmärke för dem själva att eleven 

ligger mitt i mellan. Att sätta en parentes runt betygssteget för det kunskapskrav eleven inte 

riktigt nått upp till är också en metod som används.  
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Diskutera med kollegor 

Ytterligare en metod som används för att reda ut gränsfallssituationer vid bedömning är att 

lärarna tar hjälp av kollegor för att hitta en lösning. De lärare som använder sig av den här 

metoden menar att det är en stor hjälp att få extra stöd i bedömningen, bland annat för att den 

allmänna bilden läraren har av eleven inte ska väga in i bedömningen. Denna sambedömning 

kan ske muntligt där lärarna samtalar om en elev eller en situation och diskuterar 

tillvägagångsätt. Det kan också ske genom att lärarna tillsammans bedömer, eller stämmer av 

bedömningen, utifrån bedömningsunderlag så som film.  

[Min kollega] och jag diskuterar mycket […] så vi kan sitta och prata 

om elever och bedömning på det sättet liksom tillsammans. ’Hur skulle 

du göra i den här situationen?’ och ja, att man pratar ihop sig lite. 

(Lärare 6) 

Ett par lärare uttrycker att de på grund av brist på planeringstid har svårt att sitta ihop och 

diskutera bedömning, och att de därför får klara sig på egen hand vid gränsfall. 

 

Vikta elevens kunskaper eller förmågor 

En utav lärarna uttrycker också möjligheten till att göra en värdering av elevens kunskaper 

inom en del av ett kunskapskrav. Läraren menar att den del av ett moment där eleven fått 

träna mest väger tyngre när det kommer till bedömningen och menar att detta är en möjlig 

lösning när problemet uppstår. 

 

Magkänsla som metod 

Flera utav lärarna gör en koppling mellan bedömning, erfarenhet och magkänsla. De som 

nämner magkänsla uttrycker att magkänslan inte är en tillförlitlig metod, men att den ändå 

finns där som ett verktyg. En lärare förklarar det så här: 

[Magkänslan] är jätteviktig för den bygger någonstans på en 

profession, så den ska man aldrig underskatta, men du måste ju 

någonstans… Kommer eleven med vårdnadshavare, så måste du ha 

svar på saken liksom. Du kan inte bara så här: ’Ja, det kändes bra i 

magen.’ (Lärare 4) 
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Andra lärare förklarar det som att många års erfarenhet skapar en känsla för vad som ska 

bedömas och att bakgrunden och erfarenheterna hos läraren kan spela in. Ytterligare nämns 

erfarenhet som en viktig faktor för att få ett flyt i bedömningarna. En lärare menar att 

läraryrket består av så mycket mer än bedömning, vilket innebär att kraft och tid måste 

fördelas över de olika områdena. Att ha byggt upp en erfarenhet och magkänsla kan därför 

vara en strategi för att effektivisera bedömningsmomentet i yrket. 

 

Viktigt att lyfta fram är att lärarna oftast inte bara använder sig utav en av metoderna för att 

hantera en gränsfallssituation vid bedömning. Det förekommer att de både diskuterar med 

kollegor och ger eleven ytterligare möjligheter att visa sina kunskaper eller förmågor. Andra 

möjliga kombinationer av de olika metoderna förekommer. Magkänslan är bara en av dessa 

metoder, och används den, är det i samband med minst en annan metod. 

 

7.1.2 Metoder för att inte hamna i ett gränsfall 

Ämnesgrupp 

Vissa lärare uttryckte att de hade metoder för att undvika att hamna i gränsfallssituationer. 

Många av deltagarna i studien deltar i något som kallas för ämnesgrupp där bedömning och 

betygsättning kopplat till grundskolans styrdokument diskuteras. Att delta i en ämnesgrupp 

lyfts av vissa lärare fram som en metod för att undvika att hamna i gränsfallssituationer. 

 

Bedömningsstöd och konkretisering 

Samtliga lärare tydliggör på något sätt kunskapskraven för eleverna, antingen genom att 

konkretisera kunskapskraven i form av matriser eller genom att visa och förklara för eleverna. 

Några av lärarna menar också att de använder bedömningsmatriser som stöd för sig själva i 

bedömningen, vilket då ytterligare blir en metod för att undvika att hamna i ett gränsfall. 

Jag tycker det är jättehjälp att göra matriser. Man lägger upp 

undervisningen efter dem, liksom att man vet exakt vad man ska 

bedöma och att man är tydlig med det med eleverna. […] Jag tycker för 

min egna del att det blir mer tydligt för mig själv, vad jag bedömer, och 

eleverna tycker också det. (Lärare 2) 
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Samtliga lärare fick frågan om de använde sig av något av Skolverkets bedömningsstöd 

antingen som skrift (Skolverket, 2012), eller film. Alla lärare kände till bedömningsstöden 

och hade varit inne och kollat på det, men vissa menade att det var ett tag sedan nu. Vissa 

lärare menar att de använder sig av bedömningsstöden när de känner sig osäkra på en 

bedömning, för att fräscha upp minnet eller att de använder elevuppgifter eller moment från 

bedömningsmaterialet för att bedöma sina elever. Det här visar på att bedömningsstöden alltså 

är en metod lärarna använder sig av för att minimera antalet gränsfall vid 

bedömningssituationer. 

 

Att filma 

Att filma eleverna är något som många av lärarna använder sig av, och de som gör det menar 

att det underlättar mycket när de sedan ska bedöma ett moment.  

Jag använder mig ofta av film. Särskilt rytm och dans, så filmar jag 

jätteofta. Så att jag kan gå tillbaka och titta många gånger. Och det blir 

ju oftast på de fallen där man inte är säker. Är det verkligen i takt, eller 

vad är det som jag liksom snubblar på i min bedömning? (Lärare 7) 

Film beskrivs som ett sätt att kunna se bedömningssituationen om och om igen, men också 

som en möjlighet att faktiskt bedöma i lugn och ro. Ett par lärare uttrycker också att det är 

lättare att få till en sambedömning när eleverna har filmats vid bedömningstillfället, för det är 

då lättare att visa filmen för en kollega, istället för att fler lärare behöver vara närvarande vid 

bedömningsmomentet. 

 

7.2 Gränsfall vid betygsättning 

De sju lärarna som intervjuats har olika metoder för att avgöra om betygen D eller B ska 

sättas. Tolkningarna av ”till övervägande del” görs på olika sätt men gemensamt är att 

storleken på arbetsområde spelar roll. I kapitlet citeras lärarnas resonemang kring bilderna i 

Bilaga 3. Ibland sker resonemanget generellt kring samtliga bilder och ibland kring en 

specifik bild, vilket då är angivet i samband med citatet.  
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7.2.1 Mer eller mindre än hälften avgör  

Samtliga lärare i studien grundar betygen B och D på vad eleverna har uppnått av 

kunskapskraven. Lärarna stödjer sitt bestämmande av betyget D på att eleven har uppnått allt 

på kunskapskravet E för att kunna överväga om det kan bli ett D i terminsbetyg eller 

slutbetyg. För att kunna överväga till ett B i betyg, uttrycker en lärare att:  

Alla delar behöver ligga på C eller över, och sen övervägande delar ska 

ligga på en A nivå. (Lärare 3)  

En annan lärare uttrycker att: 

Kunskapskraven för C måste vara helt och till övervägande del för A 

[för att det ska kunna bli ett B]. (Lärare 2)  

 

När det kommer till hur lärarna tolkar ”till övervägande del” vid betygsättning av B och D, 

blir det tydligt att några lärare bygger sin tolkning på vad de såg direkt på bilderna (Bilaga 3) 

som visades. ”Mängden grönt” gjorde att några lärare resonerade sig fram till hur mycket av 

kunskapskraven som skulle vara uppnådda för att sätta ett B eller D. Uttrycken ”mer än 

hälften” och ”mindre än hälften” förekom när lärarna skulle förklara hur de tänkte kring 

betygen B och D i samband med Bild 2 respektive Bild 1 (Bilaga 3). 

E är ju helt uppfyllt […] även C. A är ju lite mindre än hälften ser det 

ut som. Då skulle egentligen betyget vara C. (Lärare 5) 

Kunskapskraven för C måste vara helt och till övervägande del för A… 

Jag skulle nog sätta ett B här. […] det känns lite som att det är hälften 

som är grönmarkerat. (Lärare 2) 

Lärarna framhåller att de delar kunskapskravet i olika delar efter olika områden. 

Uppdelningen av kunskapskraven resulterar i mellan sju till nio olika delar enligt lärarna. Ett 

tillvägagångsätt, som lyfts fram av några lärare är att betygen B och D grundar sig i att hälften 

av kunskapskraven måste vara uppfyllda för att överväga mot ett B eller D. En lärare förklarar 

att det handlar om hur många delar av kravet som till exempel uppfyller A. Om man då till 

exempel har 4 av 7 stycken A ska det bli ett B. En annan lärare säger: 
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Men jag kan väl säga att jag räknar väl, liksom i de flesta fallen. Är det 

mer än 50 % så blir det ett B. (Lärare 4)  

 

7.2.2 Viktning av delarna i kunskapskravet när hälften är uppnått 

Några lärare lyfter fram den grönmarkerade delen och pratar mer runt omkring det som är 

markerat, istället för att lägga den största vikten vid mängden eller procentandelen av 

kunskapskraven som uppfyllts. Fokuseringen på vad ”till övervägande del” innebär blir 

centralt utifrån vilket arbetsområde som man har jobbat med. En lärare säger vid samtal om 

Bild 1 (Bilaga 3): 

Det beror ju på. Helt spontant kan man tycka att det är ungefär hälften 

grönmarkerat jämfört med det vita. […] Då skulle jag sätta i så fall ett 

C, men då är frågan vad som är grönmarkerat. Det är oavsett ämne, så 

kan det va att vissa kunskapskrav […] har du jobbat mindre med. 

(Lärare 3) 

Vid Bild 1 (Bilaga 3) säger en annan lärare:  

Så därför känner jag spontant att jag inte kan säga om det här är 

övervägande del eller inte för då skulle jag vilja se vad det är som 

faktiskt är grönt eller inte. […] Hur mycket tid har vi lagt? […] Jag 

menar om det här gröna stycket är en liten del av terminen så blir det ju 

inte det tungt vägande, då kanske betyget inte skulle vara övervägande 

del. (Lärare 7) 

Ett annat tillvägagångsätt som en lärare lyfter upp vid tolkningen av ”till övervägande del”, är 

både kopplingen mellan att överväga mängden av antal kunskapskraven i relation till tiden på 

arbetsområdet. Mängden är första steget att ha i åtanke när övervägande av ett B eller D ska 

göras, men att vid olika tillfällen måste invägningen av tid på ett arbetsområde inkluderas. 

Samtal kring Bild 1 (Bilaga 3) framkommer: 

Det är steg 1, är det inte över 50 är det inte övervägande. Då börjar jag 

nog inte fundera ens på det. […] För min egna skull tror jag att när det 

är nära 50/50 börjar jag tänka på att om man kan vikta och är det mer, 

så är det inget snack […] Jag hade nog tänkt, det jag har lagt tid på. Här 
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känns ju det som det är 50/50, om man bara ska titta rent färgmässigt. 

Så i det här läget så skulle jag nog tänka att vilka krav är det då? […] 

Så ett C, spontant så klart. […] Men det kan bli ett B också beroende på 

om det är just det som är grönt och om vi har lagt mycket tid på det. 

(Lärare 4) 

 

7.2.3 Det största arbetsområdet väger tyngst 

Samtliga lärare kommer fram till att storleken på arbetsområdet har betydelse när det kommer 

till att sätta betygen B och D. Faktorer som tid på området i form av antal veckor och antal 

träningstillfällen för eleverna förekommer. En lärare uttrycker om Bild 1 (Bilaga 3) att: 

Ett B eller ett C då. A är det ju inte för det är ju inte uppfyllt på flera 

delar. Då är vi nere på B och C. […] Då skulle jag fundera här: vad 

innehållsmässigt och vad som står i dom här [det grönmarkerade], hur 

mycket har jag jobbat med de här delarna? […] Är det stora delar. Då 

hade jag ju satt ett B, men är det […] små kunskapskrav, då är det ett 

C. (Lärare 1) 

En annan lärare uttrycker följande scenario vid en betygsättningssituation: 

När jag sammanställer mitt då, om eleven har mer A än C så blir det ett 

B och likadant ett D om eleven har fler moment C än vad den har på E. 

Samtidigt kan det vara så att vissa moment kanske man har jobbat 

mindre med än vad man gjort med andra. Och då är det ju ändå så att 

de man har lagt mycket tid på, väger tyngre. Så det kan också vara så 

att någon elev kanske har lika många, men det blir ändå det högre 

betyget för att man har lagt så mycket tid på […] den delen av ämnet. 

(Lärare 7) 

En lärare säger att utöver arbetsområde, kan hänsyn tas till vad eleven har svårt med från 

början och vilket område det har skett mest utveckling i. Under diskussion kring hur ”till 

övervägande del” ska tolkas kopplat till Bild 2 (Bilaga 3), förklarar läraren det så här: 
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Det beror på vad som står här [syftar på det grönmarkerade i 

kunskapskravet för A]. De kanske har kämpat jättemycket med vissa 

delar och verkligen klarat det bra. Och då har man sett en utveckling av 

det. […] Vilka delar man kanske har jobbat med mycket, vilka delar 

eleven kanske hade svårt med från början. Man måste se på helheten 

till varje elev. (Lärare 6) 

 

Fokus rörelse 

När lärarna utrycker storleken på arbetsområdet och vad de har jobbat mest med kopplat ”till 

övervägande del”, fanns det en röd tråd hos lärarna och kring deras värdering av 

kunskapskraven. Området rörelse samt delen av kunskapskravet som handlar om rörelse hade 

en påverkan på betygen B och D och det som vägde tyngre än andra områden.  

Det kan va så att vissa kunskapskrav […] har du jobbat mindre med, 

men med andra tämligen mycket mer med till exempel i idrotten jobbar 

vi mer med rörelse. (Lärare 3) 

En annan lärare uttrycker: 

I en termin kan det vara väldigt mycket rörelse och då är den en väldigt 

stor del. I en annan del har vi väldigt mycket: planera träning och då 

kanske egentligen betyget skulle grundas mer på det då, om man hade 

haft ett terminsbetyg då. Men slår man ut det efter tre år då, när man 

haft allt. Då är i alla fall rörelse lite större än de andra och väger tyngre. 

(Lärare 1) 

Anledningen till att lärarna lyfter fram rörelse som en viktig aspekt vid betygssättningen av B 

och D och tolkningen av ”till övervägande del” är att ämnet Idrott och hälsa är ett 

rörelseämne. En lärare menar att utformningen av idrottshallen leder till att rörelse hamnar i 

fokus i undervisningen. En annan lärare uttrycker: 

Idrott och hälsa, det har en tradition också. Det ska vara ett praktiskt 

ämne. […] Det är väl mer att man kanske har förväntningar på sig, 

eleverna har förväntningar, ’Vad fan, ska vi inte vara i salen idag 

heller. vad ska vi göra nu då?’ […] Skulle vi sätta oss i grupper och 
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diskutera så går hela lektionen. Då skulle de undra ’Vad har vi gjort 

nu? Vi har inte haft någon idrott idag.’ Nej, vi har ju haft idrott. Men 

den var inte praktisk utan vi har gjort andra saker. (Lärare 1) 

Läraren uttrycker samtidigt att praktiskt eller teoretiskt egentligen spelar mindre roll, utan det 

viktigaste är att undervisningen leder till ett lärande för eleverna. 

 

7.3 Lärarnas tankar kring styrdokumenten 

Under intervjuerna så kom det ibland fram åsikter om styrdokument och hur lärarna behöver 

förhålla sig till dessa. Vid något tillfälle ville läraren själv lyfta fram problem kopplat till 

styrdokumenten, och vid andra tillfällen så ställdes frågan till dem kopplat till något de sagt 

innan. En kritik ett par av lärarna framförde var just hur likvärdigheten i både undervisning, 

bedömning och betygsättning inte gick att få möjlig under Lgr 11 och de kunskapskrav som är 

utformade. Flera lärare menade att språket var ”luddigt” och svårt att tolka. 

Vi har inte det där språket, det finns inte. Och det är också en miss i det 

hela. Jag kan ju säga att det här ’till viss del’. Ja, men vad är det då? 

Vad är en ’full del’? Alltså, ja. Det är också svårt. Det måste jag själv 

komma på, vad den fulla delen är. Och liksom, och så såga ner det eller 

skala av det. (Lärare 7) 

En annan lärare uttrycker: 

För det är tyvärr uppbyggt så systemet, det vill jag säga, att det är 

omöjligt att ha en samsyn. Vad jag tycker är ’till viss del’ och vad 

’Pelle’ i Umeå tycker är ’till viss del’, det skiljer sig. Eller så gör det 

inte det, men det kan göra det verkligen, stort. (Lärare 4) 

Några lärare menar ändå att styrdokumenten är bättre nu än vad de var tidigare och att det inte 

går att få kunskapskraven helt konkreta. En lärare uttalar sig så här:  

Jag tycker ändå att det blev en positiv utveckling med de nya 

kunskapskraven. Det blev en tydlighet, det blev inte helt tydligt, men 

mer tydligt än vad det var innan. (Lärare 6) 
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7.4 Att alltid vilja elevernas bästa 

Något som märks i intervjuerna är hur nästan alla lärare finner en svårighet i hur de vill 

elevernas bästa, men att de samtidigt måste följa styrdokumenten. En del uttrycker att de 

önskar att elever som kämpar och hela tiden gör sitt bästa skulle nå ett högt betyg, samtidigt 

som de vet att det inte är ett kriterium som ska väga in i betygsättning.  

De här eleverna som alltid kämpar, de gör alltid sitt bästa, i mitt hjärta 

skulle jag kunna sätta ett högt betyg på dem, just för deras inställning. 

Men jag ska titta på bara: ’Vad är det de kan? Vad har de för 

rörelsekvaliteter?’ Det blir oerhört svårt då, det är ju det jag ska utgå 

ifrån. (Lärare 3) 

Flera lärare uttrycker också en tanke kring vilket betyg som skulle gynna eleven mest inför 

kommande terminer. De menar att vissa elever ibland skulle gynnas av ett B eller D för att 

veta att de är på väg, samtidigt som andra elever skulle gynnas av ett E eller C för att inte bli 

för bekväma. En lärare menar att det hänt, trots att betygen redan varit tryckta, att läraren själv 

ändrade ett betyg på en elev för att betyget som redan satts inte kändes rätt.  

 

Att hellre ”fria än fälla” är ett uttryck som ofta dyker upp under intervjuerna och även att ge 

eleverna en rättvis bedömning. Lärarna lyfter också upp att många elever kan finna det svårt 

att bli bedömda i ett ämne som Idrott och hälsa då eleverna kan tolka det som att det är deras 

kropp och vad den gör som bedöms, istället för de kunskaper och förmågor som kan visas 

med kroppen. 

Det är ett ämne där eleverna ofta kan känna sig lite utsatta. […] Och 

det är väl kanske det som är svårt för att i och med att ämnet pratar om 

dig och din kropp liksom, vad du gör, så blir det väldigt personligt. Och 

många tar det väldigt hårt liksom, den här bedömningen av ’dig’. 

(Lärare 7) 
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Sammanfattning av resultat 

Framställningen av resultatet visar att lärarna använder sig av olika metoder när situationen 

med gränsfall uppstår vid bedömning. Den metod som förekommer mest bland lärarna var att 

ge eleverna ytterligare chanser för att låta eleverna få visa upp sina kunskaper eller förmågor. 

Resonemangen grundades på att kunskapskravet var återkommande under de tre år som 

eleverna läste Idrott och hälsa. Metoder som att diskutera med kollegor, vikta elevens 

kunskaper eller förmågor och att använda magkänsla i form utav sin profession samt 

erfarenhet inom ämnet var också förekommande. Lärarna belyser då dessa metoder för att 

reda ut gränsfallssituationer. Lärarna uttrycker också metoder för att inte hamna i 

gränsfallssituationer, vilket innefattade diskussioner med lärare inom samma ämne, 

bedömningsmatriser, bedömningsstöd från Skolverket och användandet av filmning av 

eleverna vid bedömningssituationer.  

 

Summeringen av tolkningen som lärarna gör av ”till övervägande del” vid betygsättning av B 

och D är att lärarna tar hänsyn till storleken på arbetsområdet i relation till betygsättningen. 

Faktorer som tid och träningstillfällen är faktorer som spelar in när ”till övervägande del” ska 

övervägas. Värderingar gentemot kunskapskraven blir också aktuellt eftersom området rörelse 

anses som ett stort område när det kommer till ämnet Idrott och hälsa. Detta beror på att 

ämnet Idrott och hälsa är ett rörelseämne med en tradition att det ska vara praktiskt. 

 

Övriga tankar som uppstod gentemot bedömningen och betygsättningen vid 

gränsfallssituationer var tankar om styrdokumenten och hur lärarna behöver förhålla sig till 

dem. Något som var genomgående var att nästan alla lärarna upplevde att det fanns en 

svårighet gentemot vad de själva känner och vill i förhållande till elevernas bästa, men att de 

samtidigt måste följa styrdokumenten.  
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8. Analys  

I följande kapitel kommer resultatet att analyseras med hjälp av läroplansteorins arenor: 

formulering, transformering och realisering för att få en djupare förståelse kring lärarnas 

tolkning och tillvägagångsätt av gränsfall vid bedömning och betygsättning.  

 

8.1 Enighet i tolkningen av bedömning och betygsättning 

Linde (2012) förklarar att läraren har en viktig roll inom tranformeringsarenan eftersom det är 

lärarens tolkning av styrdokumenten som genomsyrar undervisningen och de moment som 

lärarna anser ska vara med. Eftersom lärarens roll i tolkningen är viktig, så påverkar det även 

vad lärarna har för tankar om de styrdokument som blivit konstruerade på 

formuleringsarenan. Lärarna i vår studie uttrycker att styrdokumenten är “luddiga” och att 

språket är svårtolkat. Värdeorden är det som framförallt lyfts fram som det svåra att 

konkretisera, men också begreppet “till övervägande del”. Både värdeord och “till 

övervägande del” förekommer i styrdokumenten, och leder till situationer där lärarna behöver 

göra en tolkning. Det är den delen av formuleringsarenan som lärarna uttrycker som svårast 

att hantera. 

 

Trots att lärarna uttrycker svårigheter när det kommer till transformeringen av den 

formulerade läroplanen, så är det lärarnas tolkningar av det möjliga tillvägagångssättet vid 

bedömningssituationer eniga. Det resultat som vår studie visar på är att samtliga lärare menar 

att gränsfall som uppstår vid en bedömningssituation inte behöver omedelbar lösning. Detta 

förmedlas genom att lärarna anser att under de tre år som eleverna undervisas i Idrott och 

hälsa så litar lärarna på att utformningen av undervisning har lett fram till att eleven har 

kunnat visa vilken nivå de ligger på i förhållande till kunskapskraven. 

 

Lärarnas enighet gäller också vid tolkningarna av uttrycket “till övervägande del”. Den 

transformering som lärarna gör av de formulerade styrdokumenten är att “till övervägande 

del” tolkas utifrån mängd av kunskapskravet som är uppfyllt, och storleken på arbetsområdet 

där eleven har visat förmågor för det högre betyget. 
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8.2 Från tolkning till praktik 

När sedan transformeringen av styrdokumenten överförs mot det Linde (2012) förklarar som 

realiseringsarenan, påverkas lärarna av en yttre faktor, vilket leder till att lärarna upplever en 

svårighet. Den yttre faktorn är att lärarna känner för eleverna och vill elevernas bästa, 

samtidigt som de måste förhålla sig till styrdokumenten. Det är genomgående av nästan alla 

lärarna och uttrycks tydligt vid samtal om betygsättningen av eleverna. Lärarna förklarar att 

de är medvetna om att de inte ska överväga flit, förutsättningar och kämpainsats hos eleverna. 

De menar dock att de önskar att de kunde sätta högre betyg på elever som kämpar mycket och 

alltid försöker, som har svårt från början med vissa moment och som har det tufft mentalt. 

 

Linde (2012) beskriver hur lärarens praktik påverkas av bland annat personliga egenskaper 

och åsikter vilket kanske är det som inträffar i denna situation. Vi kan dock utläsa att lärarna 

inte låter denna svårighet styra utan fullföljer trots det bedömning och betygsättning kopplat 

till styrdokumenten. Detta kan härledas till det som Linde (2012) uttryckt som en 

pliktmedveten lärare som trots att de kanske inte alltid tycker att det som står i 

styrdokumenten är det viktigaste, ändå följer dem. En lärare uttrycker dock att det inträffat att 

betyg som redan blivit satta och tryckta, ändras vilket kan tyda på att lärarnas välvilja för 

eleverna ändå spelar in.  

 

8.3 Svaga avgränsningar ger stort fokus på rörelse 

Lärarna framhåller i studien att de delar av kunskapskraven som berör rörelse på något vis är 

viktigast. Lärarna gör på transformeringsarenan ett aktivt stoffurval, vilket enligt Linde (2012) 

kan bero på dels vad läraren tycker är viktigt och vad lärarens bild är av ämnet. Lärarnas 

uttalanden tyder på att anvisningarna från styrdokumenten inte alltid upplevs som tydliga, 

vilket kan innebära att avgränsningen från styrdokumenten i ämnet inte är stark. 

 

Lärarnas egna reflektioner kring varför de anser att rörelse är det viktigaste området och 

därför också det område som väger tyngst vid betygsättning landar i att ämnet har en tradition 

av att det ska vara ett praktiskt ämne, och att rörelse på något sätt alltid har varit en stor del. 

Även lärarnas beskrivningar av elevernas förväntningar tyder på att rörelse, och framförallt 

fysisk aktivitet i form av lekar, spel och idrotter, är det som anses vara ämnets kärna. Det här 

tyder på att ämnet är svagt avgränsat och inramningen är svag, vilket innebär att både lärare 



 

 

 

44 

 

och elever har stor möjlighet att påverka ämnet. En anledning till att rörelse därför får stort 

utrymme kan vara på grund ut av det som Linde (2012) menar är ett ämnes tradition, vilket i 

Idrott och hälsa är rörelse. Elevernas förväntningar och lärarnas känsla av plikt till att uppfylla 

sin bild av ämnets syfte, bidrar alltså till att de delar av kunskapskraven som är kopplat till 

rörelse är de som väger tyngst i både undervisning och betygsättning. 

 

En lärare uttrycker att det viktigaste ändå är att eleverna lär sig någonting, och inte hur de gör 

det. Om det skulle vara så att teoretiska inslag skulle vara mest gynnsamma för elevernas 

kunskapsutveckling, skulle det dock kunna vara svårt för läraren att ge legitimitet till dessa 

inslag, just på grund utav ämnets tradition. 
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9. Diskussion 

Kapitlet är uppdelat i tre delar vilka är resultatdiskussion, metoddiskussion samt vidare 

forskning. Först diskuteras resultatet och sedan sker en metoddiskussion där studiens metod 

problematiseras följt av våra förslag på vidare forskning. 

 

9.1 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen presenteras resultatet kopplat till tidigare forskning och uppsatsens 

bakgrund. De två första underrubrikerna är kopplade till uppsatsens frågeställningar och den 

sista är en sammanfattande diskussion som diskuterar hela uppsatsens resultat. 

 

9.1.1 Lärarnas metoder för att hantera gränsfall vid bedömning  

Studien visar att lärarna använder olika metoder för att hantera gränsfall vid 

bedömningssituationer. Vissa lärare utgår från metoden att förebygga att gränsfall ska ske 

genom att delta i ämnesgrupper, filma eleverna, konkretisera kunskapskraven och utgå från 

bedömningsstöd från Skolverket. Andra metoder som används när gränsfall väl uppstår är 

främst att ge eleverna fler chanser att visa sina kunskaper och förmågor. Även att diskutera 

med sina kollegor, vikta elevernas kunskap och att använda magkänslan är metoder som 

förekommer. 

 

Att använda sig av magkänslan vid bedömning och betygsättning är någonting som 

förekommit enligt tidigare forskning (Hay & Mcdonald, 2008; Seger, 2014; Svennberg, 

Meckbach & Redelius, 2014). Det är beskrivet som en metod som används då lärarna har 

svårt att verbalisera vad som ska bedömas och att metoden ofta resulterat i att bedömningen 

inte blir likvärdig. Lärarna i vår studie framhöll dock, i likhet med lärarna i Segers (2014) 

studie, att magkänslan inte ska underskattas, då den bygger på profession och erfarenhet. 

Lärarna framhåller dock att en konkretisering, antingen skriftligt eller muntligt, krävs för att 

kunna förklara för både elever och vårdnadshavare vad som bedöms. 

 

Lärarna nämner tid vid många olika tillfällen, framförallt när de diskuterar hur mycket tid som 

lagts på olika områden. De uttrycker ibland också en brist på tid för planering, och att tiden 

måste disponeras till planering av lektioner, kontakt med föräldrar och andra områden som 

tillhör läraryrket. Detta är en aspekt att ta hänsyn till när lärarna hänvisar till magkänslan. 
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Lärare måste på något sätt klara av att hantera den arbetsbörda som finns på den tid de har till 

sitt förfogande. Att då lägga för mycket tid på att få till bedömningen så bra som möjligt, kan 

få konsekvenser för inlärningen, vilket en lärare uttrycker som det allra viktigaste. 

 

Huruvida lärarna i vår studie, likt tidigare forskning om magkänsla i förhållande till 

bedömning, har svårigheter att verbalisera vad som ska bedömas är ingenting som undersökts 

närmre. Däremot upplever vissa av lärarna en svårighet i hur värdeorden ska tolkas, och 

menar att likvärdigheten inte kan uppnås. Det finns alltså en likhet i Dinan Thompson och 

Penney (2015), och i Leirhaug, MacPhail och Annerstedts (2016) studier om att det finns en 

osäkerhet inför hur styrdokumenten ska tolkas. I vårt fall har lärarna väl utvecklade strategier 

för att hantera otydligheterna genom att bland annat, delta i en ämnesgrupp, diskutera med 

kollegor och ta hjälp av bedömningsstöd. 

 

Larsson (2016) menar att Skolverket förklarar att det måste vara upp till läraren och 

lärarkåren att avgöra vad värdeorden ska innebära, just för att det är de som har den största 

kompetensen inom området. Några av lärarna i vår studie upplever att styrdokumenten 

fungerar, men att det skulle kunna ske förbättringar. De vet dock inte hur det skulle kunna 

förbättras; det blir en balans mellan vad som är för diffust och vad som är för konkret. 

Slutsatsen kan därför bli att det är svårt för lärarna att tolka värdeorden, men styrdokumenten 

kanske inte kan vara utformade på något annat sätt utan att aktörer som inte har kunskapen, 

blir allt för styrande. 

 

Nästan samtlig forskning som lyfts upp i kapitlet ’Tidigare forskning’ (Hay & MacDonald, 

2008; López-Pastor et al., 2013; Mustell, 2003; Redelius, Fagrell & Larsson, 2009; 

Svennberg, Meckbach & Redelius, 2014, 2016) menar att lärare bedömer elever på andra 

grunder än de som står skrivna. Ibland bedöms fler saker än de som står i kunskapskraven, 

och ibland används inte kunskapskraven alls vid bedömning. Bland annat elevers attityd, 

motivation, uppförande bedöms. Lärarna i vår studie är väl medvetna om vad som ska 

bedömas, även om de vid övergången från transformeringsarenan, tolkningen av 

styrdokumenten, till realiseringsarenan, det praktiska tillvägagångsättet, kan uppleva en 

svårighet i att följa styrdokumenten. Detta då deras välvilja mot eleverna påverkar. Lärarna är 

dock medvetna om denna problematik och verkar ha arbetat fram strategier eftersom de själva 

tar upp det som en besvärlig situation som de får lära sig att hantera. 
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 Lärarna i studien använder olika metoder för att dokumentera gränsfallen vid bedömning. 

Vissa använder sig av B och D trots att det inte finns några egentliga kunskapskrav för dessa 

betygssteg. Tolkningen av hur det ska göras är samstämmig, och lärarna menar att B och D 

inte ska användas i denna situation. Att lärarna ändå gör det, förklarar de med att de inte visar 

eleverna dessa anteckningar, vilket gör att B och D blir en representation för dem själva för att 

visa att eleven ligger mellan två betygssteg i en bedömning. Det eleverna däremot får veta är 

att de ligger mellan två betygssteg och att de är på väg upp till det högre. Eventuellt kan dessa 

gränsfall, och framförallt att eleverna får se att de ligger "mitt i mellan" vara positivt för 

eleven, då det eventuellt kan ge motivation för eleven att sträva efter att uppnå nästa 

kunskapskrav. Använder sig lärarna samtidigt av en formativ bedömning (Nordgren & 

Odenstad, 2017c) kan detta gränsfall leda till ökat lärande för eleven. 

 

9.1.2 Lärarnas tolkning av ”till övervägande del” vid betygsättning  

Resultatet i vår studie visar att tolkningen av ”till övervägande del” vid betygsättning av B 

och D grundar sig i storleken på arbetsområdet av samtliga lärare. Faktorer som tid och 

träningstillfällen inom arbetsområdena är faktorer som är väsentliga när ”till övervägande del” 

ska tolkas av läraren vid en betygsättning. Det som skilde några lärare åt var deras 

tillvägagångsätt för att komma fram till att storleken på arbetsområdet var det mest 

betydelsefulla vid en övervägning av B och D. Resonemang kring mängd, procent och även 

”första intrycket” av bilderna, som lärarna fick utgå ifrån vid intervjun gjorde att tolkningen 

av ”till övervägande del” byggdes upp från att prata mängd till att också väga in 

betydelsefulla delar såsom storleken på arbetsområdet. Skolverket (2016a) nämner att när 

läraren ska göra en analys av en elev i förhållande till kunskapskraven och avgöra om det 

överliggande kunskapskraven är uppfyllt ”till övervägande del” eller inte, behöver lärarna ta 

hänsyn till olika delar. Omfattningen av texten är inte en utav dessa delar vilket därför inte ska 

vägas in, utan läraren måste förhålla sig till vilka kunskapskrav som är mer betydelsefulla i 

jämförelse med ämnets syfte och vad som har varit mest centralt i undervisningen i form av 

till exempel storleken på arbetsområden.  

 

Utifrån vårt resultat framgår det att lärarnas värderingar av kunskapskraven har en påverkan 

på vilket område som anses väga tyngst och därmed också har en påverkan på betygen B och 

D. Detta förmedlas i samband med att lärarna kommer fram till att storleken på arbetsområdet 

och vad de har jobbat mest med är viktigast. Det arbetsområde som lärarna anser tar störst 
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plats i undervisningen är rörelse samt delen av kunskapskravet som behandlar rörelse. 

Liknande resultat lyfter även Seger (2014) fram och pekar på att när lärarna behöver vikta de 

olika kunskapskraven mot varandra så är lärarna överens om att kunskapskravet som 

behandlar rörelse väger tyngst. Lärarna i studien menar också att området rörelse får mycket 

utrymme och därmed har lärarna också mer bedömningsunderlag från just detta område. 

Liknande antydning kan göras i relation till vårt resultat eftersom om rörelse får störst 

utrymme i undervisning under tre år på högstadiet blir det ett område som får stor betydelse 

vid betygsättning. Vårt resultat indikerar också på att den svaga avgränsningen inom ämnet, 

leder till att traditioner och de olika aktörernas bild av ämnet styr, vilket påverkar så att Idrott 

och hälsa förväntas innehålla mycket rörelse.  

 

I samband med betygsättning i ämnet Idrott och hälsa lyfter Svenberg, Meckbach och 

Redelius (2016) i sitt resultat att lärarnas inställning till vad som är viktigt i ämnet har 

förändrats. Det sker fortfarande en bedömning av elevernas motivation inom ämnet, men 

deras kunskaper väger tyngre än vad de har gjort tidigare vid bedömning. Detta måste gälla 

även vid betygsättning eftersom bedömningen resulterar senare till en sammanställning av ett 

terminsbetyg eller slutbetyg. Vårt resultat visar att vissa lärare upplever en svårighet gentemot 

att alltid vilja elevernas bästa, samtidigt som de måste följa vad som står i styrdokumenten. 

Det finns de elever som kämpar och hela tiden gör sitt bästa för att nå ett högt betyg, men som 

inte når hela vägen. Det är inte ett kriterium som ska vägas in i betygsättning, vilket lärarna är 

medvetna om. Det blir en balansgång mellan vad styrdokumenten säger och vad lärarna 

egentligen känner och i vissa fall vill, men i slutändan är det styrdokumenten som läraren 

utgår ifrån och går tillbaka till, vid både en bedömning och betygsättning. 

 

Enligt vårt resultat finns det fortfarande känslor och tankar kvar kring att bedöma och 

betygsätta elever utifrån deras motivation eller inställning, men enligt lärarna betyder det att 

man inte gör det jobbet man ska och det blir inte rättvist eller likvärdigt gentemot eleverna. 

Det blir därför väldigt viktigt att förmedla vidare till eleverna vad ämnet innefattar och vad 

eleverna behöver uppnå för ett visst betyg. Vårt resultat visar på att lärarna sätter eleverna 

först och att de är måna om sina elever. De vill att de ska lära sig saker inom ämnet och då 

förekommer både praktiska och teoretiska delar. Traditionen att det ska vara praktiskt lever 

kvar, men som lärare i Idrott och hälsa blir det extra viktigt att förklara innebörden av ämnet 

och att förklara skillnaden mellan att aktivera eleverna i form av olika fysiska aktiviteter och 
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att utbilda barn och unga i, om och genom fysiska aktiviteter, vilket Skolverket (2011a) 

beskriver. 

 

9.1.3 Sammanfattande diskussion 

En lärare förklarar vid diskussion kring bedömning, att lärare måste avgöra vad “en full del” 

är, innan det går att avgöra vad “till viss del” är, när det kommer till tolkningen av värdeord. 

Detta uttalande tyder på en kvantitativ tolkning av bedömning då läraren menar att det finns 

något som är “en full del”. Vid betygsättning finns liknande dilemma då lärarna vid första 

anblick tolkar “till övervägande del” som något kvantitativt genom att de tar hänsyn till hur 

stor mängd av kunskapskravet som är uppfyllt. Detta går att tolka som att det är lättare att 

göra en kvantitativ bedömning och betygsättning, men det kan också bero på ämnets 

traditioner vilka Linde (2012) menar är styrande. Lärarna går dock sedan djupare i sin analys 

av “till övervägande del” och menar att det är vad som är uppnått i kunskapskraven som 

spelar in, alltså gör lärarna slutligen en kvalitativ tolkning. 

 

Bilden vi fått av lärarna är att de vid bedömning har välutvecklade strategier för att hantera 

gränsfall. När det kommer till betygsättning så är tolkningarna av uttrycket ”till övervägande 

del” liknande, men skiljer sig på några få punkter vilka är huruvida de tittar på kvantiteten av 

uppfyllda delar av kunskapskrav, eller innehållet i delar som blivit uppfyllda. I slutändan så 

leder det för de flesta lärare ändå fram till att storleken på arbetsområdet är viktigast. 

 

Lärarna verkar uppleva bedömning som ett lättare moment än betygsättning, kanske för att det 

finns många möjliga lösningar på situationen, samtidigt som att betygsättning är mer 

slutgiltigt och också får en större konsekvens för eleven. Detta gäller framförallt vid 

slutbetygen då de kan avgöra om en elev kommer in på gymnasiet eller inte. Lärarnas vilja att 

eleverna ska får en rättvis bedömning och lyckas är därför en av de största motstridigheterna 

vid gränsfall vid bedömning och betygsättning, och blir därför också en av de största 

svårigheterna. 

 

Vår slutsats tyder på att bedömningen av gränsfall, som vi under våra fem veckor på VFU 

upplevde som svårt, inte upplevdes som ett lika stort problem av lärarna. Detta beror på att vi 

var ute i fem veckor och bara fick en inblick i hur det är att bedöma elever. Vi kunde också 

bara se de förmågor och kunskaper som eleverna visade för oss den tiden vi var där. Detta 
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skiljer sig från lärarna som vi intervjuade eftersom de ser sina elever varje lektion och kan 

följa deras utveckling från årskurs 7 till årskurs 9. Till skillnad från oss har de också 

erfarenhet i sitt yrke, och när de hamnar i ett gränsfall vid bedömning använder de sig av den 

tid de har i form av tre år för att både hantera ett gränsfall och göra det lättare för sig själva 

när de sedan ska sätta ett betyg. 

 

9.2 Metoddiskussion 

Det urval av lärare som gjordes påverkade givetvis utfallet av studien. Om vi valt fler lärare 

eller andra lärare kanske detta hade påverkat vårt resultat. Eftersom vi intervjuade sju lärare 

inom ett begränsat geografiskt område leder detta till att studiens resultat inte kan sägas vara 

representativt eller generaliserbart för en hel lärarkår. Dessutom var det ett antal lärare som vi 

försökte nå som vi antingen inte fick kontakt med, alternativt att de inte svarade. Om dessa 

lärare hade varit med kanske resultatet också sett annorlunda ut.  

 

De lärare vi intervjuat har skiljt sig från forskningen genom att vara pålästa om 

styrdokumenten, medvetna om vad som ska bedömas och de har valt att väga in vad de finner 

som ämnets syfte i bedömningen och betygsättningen, vilket Skolverket (2016a) menar att en 

lärare kan göra. Vad som orsakar att lärarna skiljer sig från forskningen går inte att avgöra. En 

orsak kan vara att den grupp lärare vi nått är en väldigt kompetent grupp som bland annat är 

pålästa på styrdokumenten och många ingår i en ämnesgrupp. Det är viktigt att ta med sig att 

resultatet från vår undersökning inte är generaliserbart, vilket leder till att det inte går att dra 

någon slutsats kring om det har skett någon förändring inom ämnet när det kommer till hur 

lärare bedömer och betygsätter, vilket inte heller är uppsatsens syfte. 

 

Vi använde oss av en kvalitativ semistrukturerad intervjumetod som visade sig vara lämplig 

för vårt ändamål. Att utforma en intervjuguide och att intervjua är något vi inte var bekanta 

med sedan innan. Vi kanske hade fått ut mer av intervjuerna om vi haft fler provintervjuer och 

därmed haft möjlighet att träna på att hitta det väsentliga under intervjuns gång. Detta var 

dock något som vi blev bättre på under intervjuprocessen då vi hela tiden utvärderade 

intervjuerna och försökte förbättra intervjun till nästa gång. 
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Något som kan ha påverkat resultatet är att en av oss som intervjuade var bekant med ett par 

deltagare. Det kan ha varit så att deltagarna därför upplever vissa saker som underförstådda 

och att det därför inte kommer fram i ord. Vi försökte dock eliminera denna påverkan dels 

genom att vi båda hela tiden var med, och dels genom att vi i största möjliga mån anpassade 

oss så att den som inte var bekant med deltagaren fick intervjua.  

 

I tolkningen av resultatet använde vi något som Dalen (2015) kallar för tematisering, vilket 

innebar att vi i det transkriberade materialet fann teman kopplade till våra frågeställningar och 

analyserade sedan dessa utifrån Lindes (2012) läroplansteori. Om vi istället hade utgått ifrån 

teorin för att analysera resultatet hade kanske analysen sett annorlunda ut. Vi tycker ändå att 

vi valde rätt metod då den ledde till att vi fick tydliga svar på frågeställningarna och vårt syfte 

uppnåddes. Vår tolkning av det transkriberade materialet och sedan resultatet är något som 

påverkar utfallet. Hade vår tolkning sett ut på något annat sätt skulle detta påverkat analysen, 

vilket kanske hade påverkat vår slutsats.   

 

9.3 Vidare forskning 

Forskningsområden som i framtiden skulle vara intressanta att undersöka skulle vara att utföra 

en kvantitativ studie för att undersöka hur vanliga de metoder lärarna använder sig av är, och 

vilken tolkning av ”till övervägande del” som är vanligast. Givetvis skulle en större kvalitativ 

studie också vara av intresse för att kunna få ett generaliserbart resultat.  

 

Även en liknande studie men utförd på gymnasieskolor skulle vara intressant. Detta för att 

kunna se likheter och skillnader gentemot läroplanerna, men också för att undersöka lärarnas 

olika synsätt på de olika stadierna. 
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Vi är två studenter som läser till ämneslärare i Idrott och hälsa på Linnéuniversitetet i Kalmar. 

 

Under vecka 50 till vecka 7 skriver vi ett självständigt arbete inom ämnet. Vi är intresserade av att 

undersöka hur lärare i Idrott och hälsa hanterar “gränsfall” vid bedömning och betygsättning. 

 

Vi söker legitimerade lärare som undervisar på högstadiet i ämnet som dessutom har minst 4 års 

erfarenhet av att undervisa och bedöma under Lgr 11. 

 

Har du under vecka 3, 2018 möjlighet att ställa upp på en intervju som beräknas ta ca 30 minuter så är 

vi tacksamma för att du hör av dig till oss. Vi kommer ut till din arbetsplats och gör intervjun där. 

 

Du kommer att vara anonym och du kan när som helst avbryta din medverkan i studien utan närmare 

motivering. 

 

Vi ser fram emot att komma i kontakt mer er! 

 

Med vänlig hälsning  

Ellen Elvung   Matilda Petersson 

*telefonnummer*  *telefonnummer 

*e-mail*   *email* 
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Bilaga 2   

Intervjuguide 

Datum:   Skola:   Lärare: 

Innan intervjun:      

Är det okej att vi spelar in? 

Du kommer vara anonym, och kan när som helst välja att inte svara eller avbryta intervjun 

Så här kommer det gå till: 

Syfte: Syftet är att undersöka hur läraren förhåller sig till gränsfall vid 

bedömningssituationer och vid betygsättning inom ämnet Idrott och hälsa samt undersöka 

varför lärarnas förhållningssätt ser ut som det gör. Detta ska ske genom att fokusera på 

lärarens tolkning av gränsfall vid bedömningssituationer i förhållande till värdeorden och 

tolkningen av vad begreppet “till övervägande del” innebär vid betygsättning av betygen B 

och D. 

Bakgrundsinformation 

•  Berätta om dig själv. 

o namn, ålder, verksam i ämnet, verksam på denna skola, fortbildning(BB)   

 

• Berätta om skolan 

o antal elever, hur många klasser/vilka klasser har du, hur många elever i varje 

klass, 

o hur många idrott och hälsa-lärare på skolan 

Tema: Gränsfall vid bedömning 

Fokus: Gränsfallen när elevens förmåga ligger mellan två värdeord 

 

• Vid vilka tillfällen bedömer du dina elever?  (R) 

o När? Hur? I vilka situationer bedömer du dem?  

 

• Tar du hjälp av styrdokumenten när du gör en bedömning?  (T) 

o Hur? Konkretisering ex. bedömningsmatris? Gemensam eller enskild 

utformning? Användning av bedömningsstöd? 
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• När vi var ute på VFU hade vi situationer där det var svårt att bedöma elever då de låg 

mellan två värdeord i kunskapskraven. Hur går du tillväga i en sån situation? Ex. 

mellan värdeorden “till viss del”, “relativt väl” och “väl” 

o Varför gör du på detta sätt? Har du något exempel? Dokumentation, hur, varför 

på detta sätt? (osäkerhet kring styrdokumenten och dess innehåll) (T, R) 

• Hur tror du andra lärare i idrott och hälsa tolkar gränsfall vid bedömningssituation?

 (T) 

Tema: Gränsfall vid betygsättning 

Fokus: Uttrycket “till övervägande del” vid bedömning av B och D. 

 

• Betygsstegen B och D har inga uttryckta kunskapskrav. I vilka situationer sätter du B 

eller D som betyg? (R) 

o Varför? (Slutbetyg/terminsbetyg?) 

 

• Hur skulle du gå tillväga i en betygsättningssituation när det ser ut så här? Varför? 

(Visa bilaga 1, 2 och 3 i tur och ordning) (T) 

 

• Värderar du kunskapskraven olika? Varför?  (R, T) 

o Lägger du mer tid i undervisningen på de kunskapskrav som du anser är 

viktigare? Vilket kunskapskrav anser du är viktigast, vilket är minst viktigt?

  

• Hur tror du andra lärare i idrott och hälsa tolkar gränsfall vid betygsättning?  (T)  

 

Avslutande frågor 

•  Upplever du några svårigheter vid bedömningen och betygsättningen av gränsfall? 

o   Största svårigheten? Styrdokument? (F, T, R) 

• Har du några råd att ge oss blivande lärare när det kommer till bedömning och 

betygsättning? 

• Har du något du vill tillägga? 

Tack! 
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Bilaga 3 

Bild 1 

  Kunskapskrav för       Kunskapskrav för     Kunskapskrav för  

         betyget E           betyget C            betyget A  
 i slutet av årskurs 9    i slutet av årskurs 9                           i slutet av årskurs 9 

 

Betyget B: Kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. 

Betyget D: Kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. 
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Bild 2 

  Kunskapskrav för     Kunskapskrav för     Kunskapskrav för  

         betyget E           betyget C            betyget A  

i slutet av årskurs 9   i slutet av årskurs 9                  i slutet av årskurs 9 

 

Betyget B: Kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.  

Betyget D: Kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. 
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Bild 3 

 Kunskapskrav för     Kunskapskrav för  Kunskapskrav för  

         betyget E           betyget C            betyget A  

i slutet av årskurs 9 i slutet av årskurs 9                    i slutet av årskurs 9 

 

Betyget B: Kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.  

Betyget D: Kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. 
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Bilaga 4 

Tidigare forskning 

Titel Författare År Hittad 

Idrott och hälsa; igår, idag, imorgon Larsson 2016 

Används som kurslitteratur i 

utbildningen till lärare i Idrott 

och Hälsa på LNU 

Fysisk aktivitet under ungdomsåren. Engström 1975 Från Larsson (2016) 

Ämnet idrott i grundskolans årskurs 

8: idrottslärares och elevers syn på 

idrottsundervisningens mål och 

innehåll Carlsten 1989 Från Larsson (2016) 

Idrottslärarna och idrottsämnet: 

utveckling, mål, kompetens: ett 

didaktiskt perspektiv Annerstedt 1991 Från Larsson (2016) 

Att kunna klara sig i ökänd natur: en 

studie av betyg och betygskriterier - 

historiska betingelser och 

implementering av ett nytt system Tholin 2006 Från Larsson (2016) 

Betygsättning i idrott och hälsa. 

Mötet mellan praxis och nationella 

riktlinjer Mustell 2003 Från Larsson (2016) 

Symbolic capital in physical 

education and health: to be, to do or 

to know? That is the gendered 

question 

Redelius, 

Fagrell, 

Larsson 2009 

ERIC - ((physical AND 

education)) AND (grading) 

AND (swed*) 

"I have my own picture of what the 

demands are…": Grading in Swedish 

PEH - problems of validity, 

comparability and fairness 

Annerstedt, 

Larsson 2010 

ERIC - ((physical AND 

education)) AND (grading) 

AND (swed*) 

Exploring PE teachers´ 'gut feelings': 

An attempt to verbalise and discuss 

teachers' internalised grading 

criteria. 

Svennberg, 

Meckbach, 

Redelius 2014 

ERIC - ((physical AND 

education)) AND (grading) 

AND (swed*) 

Swedish PE teachers struggle with 

assessment in a criterion-referenced 

grading system. 

Svennberg, 

Meckbach, 

Redelius 2016 

OneSearch - "physical 

education" AND "grading" 

AND (swed*) AND "criterion-

referenced" 

Swedish PE teachers' understanding 

of legitimate movement in a criterion-

referenced grading system Svennberg 2016 

ERIC - ((physical AND 

education)) AND (grading) 

AND (swed*) 

Betygsättningsprocess i ämnet 

idrott och hälsa 

En studie om betygsättningsdilemman 

på 

högstadiet Seger 2014 

Används som kurslitteratur i 

utbildningen till lärare i Idrott 

och Hälsa på LNU 
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Alternative assessment in physical 

education: a review of international 

literature 

López-Pastor, 

Kirk, 

Lorente-

Catalán, 

MacPhail, 

Macdonald 2013 

Google Scholar - "physical 

education" AND "grading 

system" 

(Mis)appropriations of criteria and 

standards‐referenced assessment in a 

performance‐based subject 

Hay, 

Macdonald 2008 

Google scholar -grading AND 

"assessment" AND ("physical 

education" OR "PE") 

’The grade alone provides no 

learning’: investigating assessment 

literacy among Norwegian physical 

education teachers.  

Leirhaug, P., 

E., MacPhail, 

A. & 

Annerstedt, 

C.  2016 

Google scholar - grading AND 

"assessment" AND ("physical 

education" OR "PE") AND 

"Assessment literacy"  

Assessment literacy in primary 

physical education.  

Dinan 

Thompson, 

M. & Penney, 

D. 2015 

Google scholar- grading AND 

"assessment" AND ("physical 

education" OR "PE") AND 

"Assessment literacy"  

 


