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Abstract 
I denna uppsats undersöks hur lärare i den svenska skolan ser på tolkningsbarheten i 

ämnesplanen för idrott och hälsa och huruvida de finner de uppsatta ramarna som tillräckliga 

vid betygssättning i ämnet. Det decentraliserade betygssystemet i Sverige ger lärarna stor frihet 

och självständighet i arbetet, något som värderas högt av lärarna. Självständigheten väcker dock 

samtidigt frågor kring subjektivitet och reliabilitet i betygssättningen. När den nya läroplanen 

för det svenska skolsystemet, Lgr11 och Lgy11, trädde i kraft fanns det ett underliggande mål 

om att i ämnet idrott och hälsa etablera ett gemensamt yrkesspråk som skulle ha en positiv 

effekt på likvärdigheten i betygssättningen. I denna studie har lärares egna tankar kring ämnet 

samlats in genom intervjuer för att ge ett svar på frågeställningen. 

Resultatet visar att lärarna känner en osäkerhet vid betygssättningen inom idrott och hälsa. 

Tolkningsbarheten som ämnesplanens struktur medför gör att lärarna ifrågasätter sitt eget 

arbete. Lärarna i undersökningen håller med om att ett gemensamt yrkesspråk inom ämnet 

skulle kunna ha en positiv effekt på likvärdigheten i betygssättningen men att det fortfarande 

inte fått något fäste i praktiken. 

Nyckelord: rörelseförmåga, betygssättning, läroplansteori, hermeneutik  
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Förord 
Intresset för detta område grundar sig i att vi själva i egenskap av lärarstudenter upplever 

bedömningsprocessen som ett av de svåraste områdena inom vår kommande yrkesutövning. Vi 

ville gärna skriva vårt examensarbete inom ett ämne vi finner intressant samtidigt som vi 

önskade fördjupa vår kunskap gällande bedömningsprocessen inför vårt yrkesliv. Vi tänkte att 

det både skulle vara intressant att se hur lärare arbetar med frågor kring bedömningsprocessen 

samt att kanske få en tydligare bild på vad som fungerar bättre och vilka fällor vi i framtiden 

ska undvika att hamna i. 

Tack till vår handledare Bo Carlsson som gett oss feedback och stöd under skrivandet.  

Växjö, 18 december 2018 
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1. Inledning 

Flera forskningsrapporter (Annerstedt & Larsson 2010:97; Meckbach, Redelius & Svennberg 

2010:211) beskriver svårigheter lärare i idrott och hälsa möter när det kommer till 

betygssättning. Betygssättningens validitet, jämlikhet och rättvisa ifrågasätts då den i huvudsak 

ska fungera som en kvalitetsstämpel och förtydliga vilka kunskaper en elev besitter (Skolverket 

2011a:6-7). Betygssättningen är ett myndighetsbeslut som utföras av läraren med hjälp av de 

kunskapskrav som finns i ämnet. Betyget ska sedan fungera som ett urvalsinstrument till högre 

studier eller arbete och då de kan vara avgörande för elevers framtid är diskussionen kring dess 

tillförlitlighet alltid aktuell (Erickson & Gustafsson 2017:556-559; Tholin 2006:60). 

2011 implementerades en ny läroplan för grund- och gymnasieskolan vilket medförde en rad 

förändringar. Betygskriterierna skrevs fram tydligare och ändrades från kunskapsmål till att 

bestå av kunskapskrav (Nyberg & Larsson 2016, s.23–26). Den nya läroplanen innehöll 

samtidigt en ny ämnesplan för skolämnet idrott och hälsa på gymnasiet. Tillsammans med 

denna nya ämnesplan ville Skolverket utveckla ett ”gemensamt yrkesspråk” som i teorin skulle 

höja likvärdigheten i bedömningen (Kroon 2016:117-119). I den första meningen i 

kunskapskraven för betyget C i idrott och hälsa står det: “Eleven kan med säkerhet och med 

goda rörelseaktiviteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga 

förmågan” (Skolverket, 2011b:88). Enligt Kroon (2016:23-26) är det den mening som 

yrkesverksamma lärare har svårast att tolka. Konsekvenserna av detta bidrar till en subjektiv 

bedömning och värdeordet “med säkerhet” anses vara svårast att tolka. Detta leder till att lärare 

istället undviker det graderande värdeordet ”med säkerhet” vilket resulterar i att en del av 

kunskapskraven inte bedöms (Kroon 2016:117-119). Detta beror på att lärarna i studien 

beskriver att de finner svårigheter i hur de ska förhålla sig och tolka värdeorden. Likaså ansåg 

lärarna att det var komplicerat att förklara värdeordens innebörd och betydelse för eleverna 

(ibid.:122-123). 

Denna studie ämnar undersöka hur yrkesverksamma lärare ser på och arbetar med 

bedömningsprocessen inom skolämnet idrott och hälsa. Undersökningen kommer att lyfta fram 

bedömningen av elevernas rörelseförmåga och ta fäste i hur lärare använder sig av och tolkar 

de graderande värdeorden kring rörelseförmåga som finns utskrivna i kunskapskraven. Dessa 

graderande värdeord är: goda rörelsekvaliteter; med säkerhet och goda rörelsekvaliteter; samt 

med säkerhet och goda rörelsekvaliteter även av komplex karaktär. På detta sätt kommer 

undersökningen att ge en bild av lärarnas egna tankar och eventuella lösningar på den etablerade 



 

8 

bilden av att tolkningsutrymmet i ämnesplanen för idrott och hälsa medför oklarheter i både 

undervisningsinnehåll och bedömningsprocess (Tidén 2016:77; Larsson 2016:223ff). 
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2. Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att genom hermeneutik och läroplansteori undersöka hur yrkesverksamma 

lärare ser på kunskapskravens utformning och om de upplever dessa som tillräckligt stöd i 

bedömningsprocessen. Studien kommer framförallt att fokusera på kunskapskravens 

graderande värdeord som är kopplade till den fysiska förmågan. 

• Hur upplever lärare det uttalade gemensamma yrkesspråkets inverkan på 

tillförlitligheten i bedömningen av elevernas förmågor? 

• Hur upplever lärare det tolkningsutrymme som finns i de graderande värdeorden 

kopplade till den fysiska förmågan? 

• Vilka strategier använder sig lärare av för att öka tillförlitligheten i 

bedömningsprocessen? 
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3. Bakgrund 

För att ge en ingång till uppsatsens ämne kommer detta bakgrundskapitel att ge en historisk 

tillbakablick över hur ämnet har förändrats genom åren. Kapitlet tar upp viktiga skeenden 

genom historien som har haft betydelse för hur ämnet ser ut idag; skolans decentralisering från 

staten som enligt många lärare och forskare är en bidragande orsak till dagens problemställning 

när det gäller elevers varierande betygsresultat (Annerstedt & Larsson 2010:99). 

3.1 Decentralisering 

Under senare delen av 1900-talet påbörjades en decentraliseringsprocess av olika offentliga 

verksamheter i Sverige. Syftet med decentraliseringsprocessen av den svenska skolan var att 

öka det kommunala självstyret för att underlätta lokala anpassningar och resursutnyttjanden. 

Det fanns också en vilja att gå från en regelstyrning till målstyrning där undervisningen skulle 

ha färre regler och fler mål (Lindensjö & Lundgren 2000:93; Lundgren 2017:108). Det var en 

stor förändring som presenterades där styrmodellen skulle baseras på två grunder, målstyrning 

och resultatutvärdering. Sammanfattat innebar detta att skolutvecklingen skulle ske genom 

uppföljning och utvärdering som i sin tur gav underlag för värdering och beslut om förändring. 

Riksdag och regering skulle fortfarande styra skolan genom skollag och förordningar. 

Skolverket skulle ansvara för den nationella uppföljning, utvärdering och tillsyn. Det var 

kommunens uppgift att upprätta en skolplan som gav verksamheten tillräckliga resurser för att 

utbildningen skulle kunna bedrivas i den omfattning som Skolverket föreskrev. Huvudmannen 

bar ansvaret för att verksamheten bedrevs på ett korrekt sätt enligt gällande 

styrningsföreskrifter, vilket i sin tur medförde även ett lokalt krav och behov av utvärdering 

och uppföljning (Lindensjö & Lundgren 2000:93-104). Det som gör decentraliseringen 

intressant för denna studie är att flertalet forskare påstår att den hade en negativ inverkan på 

jämlikheten. Lindensjö och Lundgren (2000:117) skriver hur en ökad decentralisering av skolan 

även kom att öka skillnaderna mellan skolorna och kommunerna vilket även gav ny eld till 

diskussionen om jämlikhet i undervisningen och bedömning. Annerstedt och Larsson (2010:99) 

skriver att decentraliseringen av skolan medförde en stor grad av autonomi i bedömningen. 

Lärare och skolor gavs alldeles för stor möjlighet att konstruera sina egna betygskriterier och 

bedömning utifrån styrdokumentens tolkningsbarhet. 
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3.2 Målstyrd bedömning 

I samband med decentraliseringen av skolan och införandet av den nya läroplanen, Lpo94, 

introducerades även ett nytt betygssystem i den svenska skolan. Det målstyrda betygsystemet 

ersatte det relativa betygssystemet som baserades på jämförelse elever emellan. Det målstyrda 

betygssystemet fokuserade istället på den individuella kunskapen som eleven hade. En annan 

av de viktigare intentionerna med det nya betygssystemet var att läraren och eleverna 

tillsammans skulle sätta upp målen för de moment som de gemensamt kommit fram till att de 

skulle behandla. Målet var att läraren och eleverna gemensamt skulle konkretisera de centrala 

styrdokumenten.  

Uppföljningen huruvida den gemensamma konkretiseringen fått fäste i den svenska skolan 

visade dock på stora brister. Utvärderingar visade att eleverna inte fått något inflytande över 

konkretiseringen. Däremot hade lärarna själva fått mer manövreringsutrymme och makt över 

bedömningen (Tholin, 2006:135). Detta blev en av anledningarna till att Lpo94 och Lpf94 

senare ersattes av Lgr11 och Lgy11. Skolverket insåg att elevinflytandet över konkretiseringen 

av målen inte var möjliga i praktiken och ersatte kunskapsmål med kunskapskrav (Nyberg & 

Larsson, 2016:26). I den nuvarande läroplanens kunskapskrav finns det utvalda krav på 

kunskap en elev ska besitta för att uppnå ett visst betyg (Tholin 2006:135).  

3.3 Ämnets utveckling från tidigare läroplaner 

Mot slutet av 1970-talet väcktes frågor om vilket utbildningsvärde dåtidens skolgymnastik 

hade. Elevernas välmående sågs utifrån ett folkhälsoperspektiv där den fysiska aktiviteten 

gjorde dem friskare, men samtidigt ifrågasattes undervisningens legitimitet som skolämne. 

Ämnets centrering kring idrott och fysisk aktivitet avtog dock inte. Idrotten fick snarare mer 

och mer utrymme och speglingen av idrottsrörelsen blev än mer tydlig. Konsekvenserna blev 

en ökad exkludering i undervisningen då elever med idrottsliga förkunskaper gynnades på 

bekostnad av de eleverna som inte utövade någon form av idrott på fritiden. Således ifrågasattes 

ämnets utbildningsmässiga värde återigen. Ämnesplanen och kursplanen i de nya 

skolreformerna (Lpo94 & Lpf94) hade som mål att stävja det idrottsliga tänket och göra om det 

till ett kunskapsämne. Politiker, Skolmyndigheten och lärare var överens om att ämnet inte 

skulle syfta till att lära eleverna olika idrotter. Ämnet fick ett nytt namn, Idrott och hälsa. De 

nya skolreformerna och namnet idrott och hälsa förde dock med sig en dualistisk syn på ämnet. 

Flertalet lärare tolkade nu ämnet som två delar där den ena var fysisk aktivitet och den andra 
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teoretisk undervisning. Ur ett utbildningspolitiskt perspektiv var detta en misstolkning då idrott 

och hälsa skulle samverka i undervisningen för en fördjupad kunskap kring fysisk aktivitet och 

hälsa (Larsson 2016:59-60). Förändringarna och den bristande tydligheten förde med sig 

svårigheter då styrdokumenten ansågs vara beskrivna med alltför generella termer och med ett 

stort tolkningsutrymme. Skolreformen 1994 anses vara avstampet där skolämnet idrott och 

hälsa tog riktning mot kunskap och de kommande åren, med nuvarande läroplaner Lgr 11 och 

Lgy11 inräknade har utvecklingen fortsatt åt samma håll. Den största skillnaden mellan 1994 

års läroplan och nuvarande är att kunskapsmålen har blivit ersatta av kunskapskrav där ett 

tydligare syfte presenteras samt de förmågor som elever ska utveckla (Nyberg & Larsson 

2016:25-26). 

3.4 Idrott och hälsa som kunskapsämne 

Ämnets förändring till ett kunskapsämne visade sig vara svårare än väntat då den utpräglade 

bilden av ämnet var att eleverna gavs tid att springa av sig. Detta på grund av att den 

utbildningspolitiska debatten fortfarande tenderade att handla om ämnets demokratiuppdrag 

istället för det faktiska kunskapsuppdraget. Idrott och hälsa sågs fortfarande av många som ett 

praktiskt-estetiskt ämne där fostran skulle stå i centrum. Det tycktes vara lärarens uppdrag att 

genom fysisk aktivering forma eleverna till goda medborgare, likt början av 1900-talet, istället 

för att den mer värdefulla kunskapsutvecklingen som det egentliga syftet var. Trots denna 

förändring ses fortfarande ämnet ur ett dualistiskt perspektiv där hälsa ses som den teoretiska 

biten underbyggd av stillasittande kunskap medan idrott ses som funktionell eller praktisk 

kunskap. Det fysiska elementet blir en typ av tyst kunskap som ofta betraktas som färdighet. 

Kunskap om hälsa kan vi läsa oss till medan idrottskunskap måste vi öva oss till. 

Styrdokumenten i ämnet pekar tydligt på att den dualistiska synen på ämnet måste motarbetas. 

I dem förespråkas tydligt en integrering och inte en delning mellan hälsa och idrott. Syftet med 

ämnet är att idrott och hälsa ska samverka och ge eleverna möjlighet att utforska, undersöka 

och skapa kunskap kring rörelser och hälsa. För att detta ska kunna ske måste dock lärare och 

elever bilda sig en uppfattning om vad detta innebär (Larsson 2016:109–110) 

3.5 Det aktuella betygssystemet 

Enligt det aktuella betygssystemet ska elever bedömas utifrån en skala från A till F där A är det 

högsta betyg som går att erhållas medans E är det lägsta betyget för godkänt. Betygen A, C och 

E grundas på de kunskapskrav som är utformade för respektive betyg. Betygen B och D kan 
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sättas om kunskapskraven för föregående betyg är uppfyllda samtidigt som kunskapskraven för 

ovanstående betyg är uppfyllt till övervägande del. För att exemplifiera detta kan B sättas som 

slutbetyg om en elev uppfyller samtliga krav för ett C samtidigt som hen till övervägande del 

besitter de kunskaper som efterfrågas i kunskapskravet för ett A (Skolverket 2018b:34). 

Betygsättning ska grundas i var elevs kunskaper i förhållande till de ämnesspecifika 

kunskapskrav som hen besitter vid slutet av en kurs. Det går därför inte att göra bedömningar 

för tidigt under kursens gång då eleven kan förvärva ökande kunskaper senare under kursen 

vilket ska vara till grund för vilket betyg som sätts. En annan risk vid betygsättning är att en 

sammanvägning av samtliga resultat under kursen mynnar ut i en form av medelbetyg vilket 

gör att sent förvärvade kunskaper hos eleverna kan missas (Skolverket 2018b:35). 

Gustavsson, Måhl och Sundblad (2012:139) skriver att motiveringen till varför betygsstegen 

ökade från tre till fem var för att de ville minska avstånden mellan betygen. Detta var ett försök 

att öka motivationen eller strävan hos elever att nå ett högre betyg. Tidigare fanns en tendens 

att elever upplevde att ovanstående betyg inte fanns inom räckhåll och helt enkelt nöjde sig 

med betyget hen låg på. Klapp (2015:119-120) går i linje med ovanstående och menar på att 

främst betyget G i tidigare läroplaner inbegrep alldeles för stora kunskapsskillnader. 

För att kunna betygsätta eleverna måste lärarna göra kunskapskraven applicerbara genom att 

konkretisera dem (Annerstedt & Larsson 2010:111-112). För att en bedömning ska kunna ses 

som valid måste proceduren och mätinstrumenten vara tillförlitliga och ge ett pålitligt resultat. 

Detta kallas för att bedömningen har reliabilitet. Om en bedömning har reliabilitet kommer 

resultatet att på ett korrekt sätt som möjligt att återspegla individens faktiska förmåga 

(Lundgren, Säljö & Liberg 2017:572-573). 

3.6 Bedömningsstöd idrott och hälsa 

Som tidigare nämnt genomgick skolan förändringar såväl organisatoriskt som ämnesspecifikt i 

samband med implementeringen av Lgr- och Lgy11. Förändringar av den här omfattningen 

resulterar oundvikligen i konsekvenser och svårigheter vid undervisning såväl som 

betygsättning. 2014 publicerade Skolverket Bedömningsstöd i ämnet idrott och hälsa 

(Skolverket 2014) som kan ses som en reaktion på uttalade svårigheter från lärare kring 

tolkningen av kursplanen och dess kunskapskrav. Syftet med bedömningsstödet är att bidra till 

en säkrare och mer likvärdig bedömning. Betygsättning och dess likvärdighet är av stor vikt då 

det är ett myndighetsbeslut och ställer därav krav på lärares profession. Bedömningsstödet ska 
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ses som ett hjälpmedel för detta och tillsammans med lärarens profession leda till en rättvis och 

jämlik bedömning av elevers kunskaper. 

En annan viktig aspekt som tas upp i bedömningsstödet är att läraren har förtydligat för sig själv 

och eleverna vad som ska bedömas, hur det ska bedömas samt när bedömningen ska ske. Vad, 

hur och när är tre avgörande faktorer för att öka tillförlitligheten vid bedömningen samtidigt 

som det blir tydligt för eleverna (Skolverket, 2014:4). Föreliggande studie ämnar fokusera på 

de graderande värdeorden i de framskrivna kunskapskraven i idrott och hälsa. Dessa värdeord 

tas upp i bedömningsstödet (Skolverket, 2014:4) där ett försök till förtydligande görs av bland 

annat “goda rörelsekvaliteter”. De skriver bland annat om att läraren ska bedöma hur en rörelse 

utförs, med vilken säkerhet samt ändamålsenligheten i rörelsen. Huruvida detta gör värdeordet 

tydligare eller inte kan ifrågasättas däremot lägger de tyngd vid att rörelsekvaliteter inte ska 

förväxlas med fysisk status och inte heller bedömas kvantitativt. 

Skolverket (2018a) skriver om sambedömning som redskap för likvärdighet inom skolämnet. 

Skolverket menar genom sin artikel att långsiktig och kontinuerlig sambedömning hjälper till 

att skapa goda förutsättningar för att på längre sikt öka likvärdigheten samtidigt som den tar till 

vara på den pedagogiska potentialen som lärarna tillsammans besitter. 
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4. Tidigare forskning 

Detta kapitel kommer att presentera aktuell forskning inom forskningsfältet för vår studie. 

Inledningsvis kommer en internationell utblick att ges för att sedan fokusera mer på svenska 

studier. Kapitlet är således uppdelat i tre delar varav en innehåller övergripande internationell 

forskning och de övriga två sammanfattar svensk forskning.  

4.1 Internationell forskning kring betygssättning i idrott och 

hälsa 

Youngs (2011:25) studie som omfattar 350 skolor i USA har konstaterat att närvaro och 

delaktighet premierades på bekostnad av elevernas faktiska kunskap i ämnet. James (2018:5) 

studie påvisar liknande resultat som Young där hon tillsammans med att delaktighet premieras 

framför kunskap även menar på att all bedömning måste vara kopplade till styrdokumenten i 

ämnet. För att detta ska kunna genomföras måste betygssättningen ligga i linje med de 

kunskapskrav som finns och varje del vara kopplad till slutbetyget. James har även tagit fram 

en modell för bedömning som hon anser skulle göra bedömningen mer rättvis. Modellen ses 

som en form av bedömningsmatris där läraren skriver fram de förmågor som eleverna ska visa 

vid examinationen. På varje förmåga kan ett värde från ett till tre placeras in. Detta 

sammanställs sedan där totalsumman utgör ett visst betyg i ett område. James (2018:7) ser detta 

verktyg som ett sätt att konkretisera för såväl föräldrar som elever vad de bedöms på och vilka 

förmågor som saknas för ett högre betyg. 

Även Mohnsen (2013:24) intresserade sig för vad som egentligen premieras vid bedömning 

och studerade huruvida bedömningen i ämnet physical education var rättvis eller inte. Om lärare 

fokuserar på mätbara prestationer, närvaro/deltagande eller kroppskontroll var frågor hon 

ställde sig inledningsvis. Studien är gjord i USA där varje distrikt utformar “standards” utifrån 

de nationella riktlinjerna vilket kan liknas vid Sveriges centrala innehåll och kunskapskrav. 

Lärarna i studien var bland annat osäkra ifall alla ”standards” (motsvarighet till innehåll och 

kunskapskrav i USA) ska ges lika stor tyngd vid bedömning. Mohnsen (2013:27-28) lyfter i 

huvudsak fram två åtgärder som hon anser skulle förbättra tillförlitligheten vid 

bedömningsprocessen vilka är att ett målinriktat betygsystem och ett tydligt 

bedömningsverktyg. Dessa två går hand i hand då ett målinriktat betygssystem kan förtydliga 

vilka kunskaper som bör uppnås på varje betyg vilket förenklar utformandet av ett 
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bedömningsverktyg. Bedömningsverktyget ser hon även som ett sätt att förtydliga för elever 

och föräldrar vilket betyg eleven befinner sig på och vad som bör utvecklas för att höja betyget.  

Ovanstående studier ger en internationell utblick  över forskningsläget för denna studiens ämne. 

Kommande avsnitt tar upp studier genomförda inom ramen för det svenska skolväsendet, vilket 

även utgör grunden för denna undersökning. 

4.2 Betyg – en myndighetsutövning 

Annerstedt och Larsson (2010:97) genomförde en studie vars syfte var att studera 

betygsättningens validitet, jämförbarhet samt rättvisa inom ramen för ämnet idrott och hälsa. 

Som grund för detta använde sig de bland annat tre utredningar som tillsattes av Skolverket 

under året 2000 där de utredde dåvarande läroplan. De fann brister i betygsättningen då det 

fanns skillnader i tolkningarna av kunskapsmålen mellan de olika skolorna som deltog. I vissa 

fall kunde de även finna skillnader i tolkningen hos lärare på samma skola och insåg att 

kunskapsmålen behövdes konkretiseras (Annerstedt & Larsson, 2010:101). 

Annerstedt och Larssons (2010:108) studie visade att validiteten vid betygsättning bör 

ifrågasättas då de fann olikheter i hur lärare bedömer och vilka kunskaper som premieras för de 

olika betygsnivåerna. Vissa lärare lade stor vikt vid närvaro och aktivitet och andra på 

färdigheter och kunskaper. Några av lärarna i studien påvisade att de genom sin yrkeserfarenhet 

enkelt kunde avgöra vilket betyg en elev skulle ha utan att kunna yttra motiveringar genom 

kunskapskraven. De tar upp följande citat som ett exempel på detta: 

I sort of look at the whole. . . I mean . . . the overall performance during PEH classes. What they do 
during class, if they do their best, their attitude, if they are physically active, and how their overall 

skills are. 

(Annerstedt & Larsson, 2010:108) 

Detta visar hur magkänslan går före det yrkesmässiga uppdraget som ingår i professionen. Det 

visade sig även att lärare hade svårt att formulera och förklara hur de förhåller sig till 

kunskapsmålen vid bedömning vilket bör ses som anledningen till att validiteten kan 

ifrågasättas. Om den ansvarige läraren har svårt att förstå eller inte satt sig in i detta leder det 

automatisk till en svag validitet vid betygsättning (Annerstedt & Larsson, 2010:111-112). 

Lärarna i Annerstedt och Larssons studie uttryckte avsaknaden av fortbildningar inom 

bedömning och betygsättning där de menade på att det är en anledning till att de har svårt att 

tolka innehållet i kursplanerna. Izabella Seger (2014:140) har gjort en liknande studie på 
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nuvarande läroplan och det visade sig att lärarna som deltog i denna studie fortfarande ser 

betygsättningen som en svår uppgift. Till skillnad från Annerstedt och Larssons studie 

påpekade deltagarna i studien att ansvaret som yrkesuppdraget medförs ligger på flera plan. 

Först och främst menar informanterna i Segers studie att det är respektive lärares ansvar att 

sätta sig in i ämnes- och/eller kursplan trots att det kan upplevas som tidskrävande. Utöver 

lärarens ansvar har skolan och kommunen ansvar att erbjuda fortbildning i området för att öka 

förståelsen vilket i sin tur leder till en mer tillförlitlig betygsättning. 

Anna Tidéns (2016:26) avhandling undersökte begreppet rörelseförmåga i relation till 

bedömningsprocessen där hon i en av delstudierna studerade bedömningen av rörelseförmågan 

på ungdomar i 15-årsåldern. Studien visade att den övergripande utmaningen för lärare är när 

de ska konkretisera olika nivåer för respektive betyg. Vidare finner Tidén (2016:72-73) 

kvalitativa rörelsetester som goda för att skapa en tydlig bedömningssituation för eleverna. 

Dessa kan samtidigt fungera som ett tydligt underlag för såväl formativ som summativ 

bedömning. Svårigheterna med rörelsetester är att utforma tillräckligt tillförlitliga tester som 

mäter det de ska mäta. Vid användandet av det här är det viktigt att vara kritisk och reflekterande 

till det utformade testet för att på detta vis utveckla och förbättra bedömningssituationen. Hon 

skriver även att kvantitativa resultat kan användas som ett mätinstrument för att peka på en 

kroppslig förmåga men poängterar noggrant att det inte får användas som betygsgrundande. 

Bedömningen av rörelseförmåga finner Tidén (2016:77) som komplex och att lärarens inverkan 

är stor oavsett hur bedömningssituationen utformas. Schenker (2011:204) tar upp en annan 

problematik i ämnet och skriver att ämnet tenderar att jämställas med föreningsidrotten. Hon 

menar att lärare i idrott och hälsa behöver ha goda lärarkompetenser för att inte vara en sämre 

kopia av idrottsrörelsens ledare eller instruktörer. Det är elevernas rörelsekvaliteter som ska 

ligga till grund för bedömningen och inte den enskilda aktiviteten eller kvantitativa mått (hur 

långt någon hoppar eller hur snabbt någon springer) vilket hör hemma inom föreningsidrotten.   

Samtliga studier i detta avsnitt påvisade svårigheter vid yrkesuppdragets bedömning och 

betygsättning, Det är två orsaker som lyfts fram - styrdokumenten är svårtolkade samt att lärare 

inte är tillräckligt duktiga på att tolka ämnesplanen. Resultatet av det här är att studierna visar 

en tendens i att bedömningar görs på felaktiga grunder såsom närvaro, aktivitet eller som 

flertalet studier visade använder sig lärare i ämnet av sin magkänsla och yrkeserfarenhet. 

Däremot menade lärarna som deltog i Segers (2014:94-95) studie att implementeringen av den 

nya läroplanen resulterat i en tydligare motivering till vilket betyg en elev fått. De påpekade 

även att magkänslan har fått ett mindre utrymme men lyfte däremot de nya värdeorden som 
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används vid bedömning som svårtolkade. Följande avsnitt kommer gå in djupare på vad som 

premieras vid bedömningar enligt tidigare genomförda studier. 

4.3 Vad bedöms? 

Meckbach, Redelius och Svennberg (2010:211) studie syftade till att studera vad lärare ser som 

viktigt vid bedömningsprocessen och påvisar liknande resultat som ovanstående studier. 

Forskningen visar att elever tenderar att bedömas utifrån aktivitetsgrad istället för de 

ämnesspecifika kunskaperna. Lärarna i studien påvisade svårigheter i att nå en objektiv och 

tillförlitlig betygsättning. Studien visar att nuvarande kunskapskrav bör konkretiseras för att 

möjliggöra en likvärdig bedömning. De påpekade även att respektive lärare bör besitta goda 

kunskaper i bedömningsprocessen men att studien påvisade motsatsen. 

Även Schenker (2011:94-95) är inne på ett liknande spår och menar att lärare i vissa fall utgår 

från egna erfarenheter när de sätter betyg. Det är de skilda föreställningarna om ämnet och hur 

kunskapskraven ska tolkas som bidrar till att bedömningen skiljer sig. Den skiljer sig inte bara 

mellan områden, skolformer och skolor utan även mellan lärare. Lärare har genom sina 

yrkesverksamma år arbetat fram internaliserade kriterier som gör att elevernas egenskaper 

bedöms i lika stor grad som deras kunskaper (ibid.). 

Garefalakis (2008:181ff) studie på grund- och gymnasieskolor i Stockholmsområdet visar att 

skolor fortfarande tenderar att lägga mer vikt vid resultatstyrning än målstyrning. Det vill säga 

att elever bedöms exempelvis utefter poäng på prov eller hur högt en elev hoppar i höjdhopp. 

Detta är ett bevis på att skolorna i studien fortfarande förhöll sig till Lgr80 och Lgy70 trots att 

Lpo94 var det rådande läroplanen när studien genomfördes. Författaren spekulerar i att flertalet 

av lärarna som deltog i studien genomgick sin lärarutbildning under perioden då Lgr80 och 

Lgy70 var aktuell. 

4.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

En röd tråd kan ses då majoriteten av de tidigare studierna är att respektives lärares kunskaper, 

egna intressen samt arbetsmoral är avgörande för hur och vad som premieras i 

bedömningsprocessen. Med arbetsmoral menas huruvida de aktiva lärarna tar till sig rådande 

styrdokument och förhåller sig till yrkesuppdraget och dess profession. Exempel på de stora 

skillnaderna i bedömningsprocessen påvisas i ovanstående studier där Garefalakis (2008:118ff) 

tar upp en förlegad och kvantitativ bedömningsstrategi. Studierna genomförda av Annerstedt 
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och Larsson (2010:108) och Svennberg, Meckbach och Redelius (2010:211) påvisar hur lärare 

använder sig av sin magkänsla vid bedömning. Med bakgrund av detta går det därför att 

ifrågasätta om bedömning och betygsättning kan betraktas som tillförlitligt och likt Mohnsen 

(2013:25) kom fram till bör den inte göras det. Dessa studiers resultat påvisar därav motsatsen 

till vad Skolverket (2011b:2) skriver fram angående likvärdig utbildning där de skriver att 

utbildningen ska vara likvärdig oavsett av vem och vart i landet den bedrivs. Med tanke på hur 

dessa studier visar hur betygssättningen till stor grad skiljer sig mot Skolverkets målbild vill 

denna undersökning ge en närmare inblick i hur lärarna som ansvariga för betygsättningen 

själva ser på bedömnings- och betygsprocessen i ämnet idrott och hälsa. Denna studie är 

sammanfattningsvis inte på jakt efter en generalisering eller att ge en lösning på ett problem 

utan avser att nå en djupare förståelse av lärarnas egna syn på bedömningsprocessen som 

fenomen. En kvalitativ intervjustudie likt denna ger inte ett enhetligt svar och bör heller inte 

generaliseras på en hel lärarkår men den kan dock, som Bryman (2018:484:485) skriver, 

tillsammans med flertalet andra studier inom samma ämne ge någon form av allmän slutsats 

inom rimlighetens gränser. 
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5. Teoretiskt perspektiv 

De två teoretiska perspektiven som används i denna undersökning är hermeneutik och 

läroplansteori som används för att studera lärares personliga åsikter och tolkningar av 

kursplanen för idrott och hälsa. Hermeneutik syftar till att öka kunskapen kring hur förståelsen 

och förförståelsen kan påverka tolkningen av ett givet material. Läroplansteori går hand i hand 

med hermeneutiken och dess plats i denna undersökning beskrivs i avsnittet efter 

hermeneutiken. 

5.1 Hermeneutik 

Hermeneutik är vetenskapen om tolkning för att förstå text och skapa mening. Hermeneutiken 

är aktuell i skolans värld där det handlar om att förmedla upplevelser av olika fenomen genom 

att tolka, förstå och förmedla texter (Fejes & Thornberg 2009:62). Freidrich Schleiermacher 

utvecklade modellen den hermeneutiska cirkeln som fortfarande idag används som en modell 

för att tolka och förståtexter. Fejes & Tornberg (2009:63) skriver om den dubbla hermeneutiken 

som innebär att vi tolkar information som andra redan har tolkat vilket medför en ökad risk för 

feltolkningar eller förvrängningar. 

5.1.1 Den hermeneutiska cirkeln 

Den hermeneutiska cirkeln handlar om förståelsen av en text, texten behöver förstås utifrån de 

ingående delarna för att sedan förstå helheten. Tolkningen går runt i en cirkel och de olika 

delarna är beroende av varandra för en korrekt tolkning. Denna cirkel startar med individens 

förförståelse som påverkar uppfattningen av nya upplevelser eller tolkningar. Detta resulterar i 

ny kunskap och ny förförståelse inför kommande upplevelser. Syftet med den hermeneutiska 

cirkeln är att försöka förklara den dynamiska tolkningsprocessen där människors erfarenheter 

utvecklar förmågan att tolka. Denna dynamiska tolkningsprocess sker i en cirkel där nya 

erfarenheter och möten mellan människor bidrar till att skapa förförståelse i samband med nya 

tolkningssituationer (Thomassen 2007:178; Allwood & Eriksson 2010:92-94). 

5.1.2 Den hermeneutiska spiralen 

Hermeneutikens två huvudsakliga begrepp som ständigt integrerar med varandra är tolkning 

och förståelse. Dessa begrepp skapar tillsammans något som brukar kallas den hermeneutiska 

spiralen. Denna konstruktion går sammanfattat att förklara genom att det görs en hel mängd 
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olika tolkningar som tillsammans skapar vår förståelse om den värld eller samhälle vi lever i. 

Dessa tolkningar använder vi också när vi känner oss osäkra på något eller upplever något nytt. 

I anknytning till en situation som känns ny eller oklar för oss sker ett samband mellan dåtid 

(våra erfarenheter) och framtid. Individen pendlar mellan förförståelse och förståelse samt del 

och helhet (Segolsson 2011:88). Seger (2014:56-57) framhåller den hermeneutiska spiralen 

framför cirkeln då hon menar att cirkelmetaforen kan vara vilseledande eftersom den är sluten. 

Förståelseprocessen kan då leda tillbaka till dit den började: 

Den hermeneutiska spiralen visar att tolkningar växer fram i cirkulära rörelser mellan individens 
förförståelse och mötet med nya händelser och sanningar, vilka leder till nu förståelse som i sin tur 

blir förförståelsen i den kommande tolkningen (Seger 2014:56). 

5.2 Läroplansteori 

Linde (2012:100) beskriver läroplansteori som en bedömning av giltig kunskap och vilket 

symbolvärde en viss kunskap kan ges och därigenom påverka skolämnenas status. Detta sker 

på flera nivåer från politiska beslut ner till den enskilde lärarens förförståelse och tolkning. 

Teorin kan beskrivas genom tre olika arenor vilka är formulerings-, transformerings- och 

realiseringsarenan. Dessa tre arenor är ett sätt att analysera hur urvalsprocessen genomförs och 

hur det sedan påverkar synen på den giltiga kunskapen. Arenorna kan ses som tre olika 

processer från myndighetsbeslut i formuleringsarenan till realiseringsarenan där den faktiska 

undervisningen genomförs (ibid.). 

Ekberg 2009:76 
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5.2.1 Formuleringsarenan 

I den första arenan i processen formuleras läroplanerna och övriga styrdokument såväl allmänna 

som ämnesspecifika. Det är i detta steg det avgörs hur stort utrymme/tid ett ämne får. Behovet 

av utskrivna läroplaner och andra styrdokument uppstår då undervisning och uppfostran 

fördelas ut på myndighetspersoner vilket i detta fall är lärare. Formuleringsarenan inbegriper 

därav ett stort ansvar i att förmedla en tydlig styrning för att säkerställa en likvärdig utbildning 

i hela landet (Linde, 2012:23). 

Linde (2012:43-44) skriver om tre olika läroplanskoder som formuleringsarenan inbegriper 

vilka är vetenskapligt-rationell, politisk samt nyttotänkande koden. Vetenskapligt-rationella 

koden syftar till att eleverna ska införskaffa en vetenskaplig världsbild och en förståelse för 

samhället vi lever i. Den andra koden Linde talar om är den politiska koden som handlar om att 

skolan ska forma elever till goda medborgare i linje med statens önskemål kring vad detta 

inbegriper. Den sista koden beskrivs som nyttokoden som syftar till att eleverna ska tillges 

kunskaper att praktisk behärska sitt yrkes- och vardagsliv. Dessa koder ska tillsammans ge 

kunskap och värden som politiker anser vara avgörande för att utveckla och säkerställa landets 

medborgare. 

5.2.2 Transformeringsarenan 

De formulerade läroplanerna och styrdokumenten tolkas av olika aktörer vilka i huvudsak är 

skolledning och var enskild lärare men till viss del även elever och deras föräldrar. Detta leder 

till att det kan uppstå olika tolkningar som i sin tur kan leda till att undervisningen inte blir som 

politikerna har tänkt. Den avgörande tolkningen sker av respektive lärare då det är de som har 

det yttersta ansvaret och störst inverkan på hur undervisningen gestaltas. Lärarens tolkning av 

styrdokumenten påverkas av en rad individuella faktorer såsom erfarenheter, ämnestraditioner 

och kompetens (Linde, 2012:55ff). Det går att finna tydliga kopplingar mellan denna arena och 

hermeneutiken som beskrivs ovan då förförståelsen påverkar tolkningen av ett givet innehåll.    

Denna arena går ihop med hermeneutiken då det är här yrkesverksamma ska tolka 

kunskapskraven och om de upplever dessa som tillräckligt stöd i bedömningsprocessen för 

idrott och hälsa. Tholin (2006:64) stärker det här och menar att en utbildningsreform är 

betydelselös såvida skolledare och lärare inte implementerar den i verksamheten.  
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5.2.3 Realiseringsarenan 

Den sista arenan inom läroplansteorin behandlar hur den faktiska undervisningen gestaltas. 

Realiseringsarenan kan därav ses som verkställandet av formulerings- och 

transformeringsarenan. Verkställandet inbegriper både lärarens faktiska undervisning men 

också elevernas deltagande i undervisningen. Detta kan beskrivas genom stoffet eller 

kunskapen som läraren syftar till att förmedla och beroende på vilken undervisningsmetod hen 

valt påverkar detta mottagande hos eleverna (Linde 2012:73ff). 

Genom att studera dessa arenor förtydligas svårigheterna och utmaningarna som 

skolverksamheten ställs inför. Det är många inblandade aktörer som på olika sätt 

präglar innehållet genom sin tolkning samtidigt som det finns en gemensam eftersträvan i att 

erbjuda varje elev en likvärdig och stimulerande utbildning (Ekberg 2009:76-77). Grundtanken 

med de olika stegen eller arenorna är att de ska vara nära sammanlänkande med varandra i hur 

de formuleras, tolkas och praktiseras. Lindensjö och Lundgren (2000:176-179) pekar på det 

motsatta och menar att det finns ett för stort glapp mellan formulerings- och 

transformeringsarenan. En anledning till detta är att det är för många aktörer inblandade i 

processen menar författarna. 

5.3 Sammanfattning av den teoretiska ramen 

Tholin (2006:131) problematiserar både tolkningsarbetet och förändringar i text och menar att 

det ur ett lingvistiskt perspektiv är omöjligt att tolka något utan att innehållet förändras. 

Hermeneutik och läroplansteori är de två teorier som kommer att användas i denna studie. 

Läroplansteorin kan ses som huvudteorin i förklaringen till varför undervisningen ser ut som 

den gör samtidigt som hermeneutiken påverkar vissa delar av läroplansteorin. 

Formuleringsarenan är det första steget i tolkningsarbetet då politikers beslut skall tolkas för att 

sedan formuleras i styrdokument. Det är framförallt i transformeringsarenan som den tydligaste 

kopplingen mellan dessa två teorier i vår studie exemplifieras. Eftersom det är i detta steg de 

yrkesverksamma lärarna tolkar de styrdokument de skall förhålla sig till och därav utgöra 

grunden för undervisningen. Samtliga lärare förhåller sig till samma styrdokument men har inte 

samma förförståelse. Förförståelsen är individuell vilket leder till olika tolkningar och därav 

olika undervisningsinnehåll. Ur ett hermeneutiskt perspektiv på läroplansteori påverkas 

undervisningen genom tolkningar i flera olika steg. Först beslutar rådande politiker om hur de 

vill att skolan ska verka vilket påverkas av respektive inblandad politikers förförståelse. När 

detta är klart ges ett antal personer i uppdrag att formulera de överenskomna besluten. De 
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utvalda personerna tar med sig sin egen förförståelse in vid tolkningen och formulerandet av de 

kommande styrdokumenten. Nästa steg i tolkningsarbetet är som sagt det steg följande studie 

kommer fokusera på vilket är de yrkesaktivas lärares tolkning av styrdokumentet och i 

synnerhet kunskapskravens graderade värdeord (Linde 2012:55-ff; Allwood & Eriksson 

2010:91-92). 
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6. Metod 

I följande kapitel kommer studiens tillvägagångssätt för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar att presenteras. Inledningsvis motiveras val av metod och senare presenteras 

urval, databearbetning, tillvägagångssätt samt studiens tillförlitlighet och forskningsetiska 

aspekter som har tagits hänsyn till under studiens process. 

6.1 Kvalitativ forskning 

Studiens syfte är att genom hermeneutik och läroplansteori undersöka hur yrkesverksamma 

lärare ser på kunskapskravens utformning och om de upplever dessa som tillräckligt stöd i 

bedömningsprocessen. Studien koncentrerades framförallt kring kunskapskravens graderande 

värdeord som är kopplade till den fysiska förmågan. I syftet framgår det tydligt att studien 

lägger fokus på individens, i detta fallet den enskilde lärarens, upplevelse vilket går i linje med 

Bryman (2018:61) tankar kring en kvalitativ metod. 

Studies syfte föranleder en kvalitativ forskningsstrategi som lägger tonvikt på ord istället för 

siffror (Bryman 2018:454-456). Denna strategi ger denna undersökning ett ökat djup och 

förståelse kring lärarens uppfattning av rådande styrdokument. Det finns tydliga skillnader 

mellan den kvalitativa- och den kvantitativa forskningsstrategin. Det som gör den kvalitativa 

metoden mer användningsbar i denna undersökningen beror på att det är lärarens personliga 

åsikter som ger oss resultatet och sedermera svaret på frågeställningarna. 

6.2 Kvalitativ intervjustudie 

För att ge svar på frågeställningen har studien baserats på intervjuer. Det är lärarnas egna åsikter 

som utgav grunden i empirin och genom en intervjumetod gavs respondenten chansen att lägga 

ut hela kontexten. Genom detta blev datan mer detaljrik (Denscombe 2018:287). Den 

kvalitativa intervjumetoden gav en välgrundad data för hur respondenten såg på verkligheten 

(Kvale och Brinkman 2014:69). En semistrukturerad intervjumetod användes och gav 

möjlighet till större flexibilitet till följdfrågor och på detta vis få en mer nyanserad bild av 

informanternas upplevelser (Denscombe, 2018:266).  Datainsamlingen skedde genom enskilda 

intervjuer, runt 30 minuter långa, och dokumenterades genom inspelning. Dessa inspelningar 

med yrkesverksamma lärare blev vår primärkälla. Genom att spela in intervjuerna gick det i 

efterhand att lyssna igenom vad som sades vilket motverkade både missförstånd och 

felciteringar (Denscombe, 2018:268).  
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6.2.1 Etiska ställningstaganden 

Informanterna blev innan intervjuerna informerade om vad deras svar skulle användas till och 

syftet med själva undersökningen genom ett missivbrev (Bilaga 2). De blev också garanterade 

att deras svar endast skulle användas till den aktuella studien samt att de när som helst kan dra 

tillbaka sitt medverkande även efter det att intervjun genomförts. Alla informanter var över 18 

år gamla och därav behövdes aldrig något godkännande från vårdnadshavare. Deltagarnas 

personuppgifter behandlades på ett sätt så att obehöriga ej kan få tillgång till dem och deras 

anonymitet hölls genom hela undersökningen. Under samtalen arbetades det för att skapa en 

trygg intervjusituation där deltagaren inte skulle känna något obehag eller komma till skada. 

Det fick inte förekomma någon form av bedrägeri eller att viktig information undanhålls. 

Intervjufrågorna fick heller inte inkräkta på respondentens privatliv (Bryman 2019:170-172; 

Vetenskapsrådet 2002). 

6.2.2 Pålitlighet  

Studien har lagt en stor vikt vid att beskriva arbetsprocessen från urval till bearbetning av 

insamlade data och resultat för att ge möjlighet till upprepade studier av andra forskare. 

Upprepade studier ska inte förvänta sig exakt samma resultat men jämförbara fynd bör påvisas 

(Bryman 2018:468-469; Denscombe 2018:420-421). Med stöd i ovanstående har vi valt att 

också belysa studiens kritiska aspekter som bland annat vår valda metod i metoddiskussionen. 

En avgörande aspekt inom forskning är tillförlitlighet för det vetenskapliga värdet och till viss 

mån har kvalitativa studier svårare än kvantitativa studier för detta. Anledningen förklaras oftast 

genom att kvalitativa studier inbegriper en viss del av subjektivitet och kan därav inte 

kontrolleras genom att upprepa studier (Denscombe, 2018:419). Reliabiliteten i en kvalitativ 

studie är svårare att kontrollera, i en studie som denna, då den mänskliga faktorn har inverkan 

på genomförandet och därför är det fördelaktigt att istället prata om pålitlighet (Bryman 

2018:468).  

6.2.3 Trovärdighet & överförbarhet 

För att uppnå en trovärdighet har denna studien följt de regler som finns samt 

respondentvalidering. Detta innebär att deltagarna ges chansen att läsa igenom resultatet för att 

säkerställa att forskaren tolkat den sociala verkligheten som beskrivits på rätt sätt. Vi har valt 

att prata om studiens trovärdighet och överförbarhet istället för validitet eftersom studien inte 

ämnade att generaliseras på en hel lärarkår (Bryman 2018:467). Överförbarheten i denna studie 
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bör ses och förstås utifrån sin aktuella kontext då geografiska, socioekonomiska och deltagarnas 

individuella förmågor för att nämna några kan ha en avgörande roll för studiens resultat och 

överförbarhet. Studien är därav inte ute efter att förmedla en absolut sanning utan att ge en bild 

av lärarnas upplevelser av de rådande styrdokumenten för ämnet (Denscombe 2018:106).  

6.2.4 Avgränsningar 

Undersökningen ämnade att ge en insikt i hur lärare ser på de graderande värdeorden i 

kursplanen för idrott och hälsa. I kunskapskraven finns det flera graderande värdeord och denna 

studien kommer främst att fokusera på de värdeord som rör elevernas fysiska förmåga. 

Avgränsandet till de graderande värdeorden kring rörelseförmåga har gjorts då det är där lärarna 

känner mest osäkerhet (Kroon 2016:122-123). Med de graderande värdeorden för fysisk 

förmåga inom ämnet menas för betyg E goda rörelsekvaliteter, för betyget C med säkerhet och 

goda rörelsekvaliteter samt för betyget A med säkerhet och goda rörelsekvaliteter även av 

komplex karaktär (Skolverket 2011b:85-86). 

6.3 Urval och tillvägagångssätt 

Studiens empiri bygger på sex intervjuer med lärare som undervisar i ämnet idrott och hälsa på 

gymnasiet. Antalet intervjuer är inte direkt avgörande för undersökningens utfall. Likt Trost 

(2010:143-144) skriver behöver inte mängden informanter stärka ett resultat då materialet kan 

bli svårt att hantera vilket medför en risk att viktiga detaljer som förenar eller skiljer går till 

spillo. Vidare menar Trost att ett fåtal väl utförda intervjuer är av större värde än ett stort urval 

som är mindre väl utfört. Tre av lärarna som intervjuades hade varit yrkesverksamma i färre än 

fem år och de andra tre fler än fem år. Läraren med längst arbetserfarenhet hade varit 

yrkesverksam i 20 år. Kravet för deltagande var att informanterna hade lärarlegitimation i idrott 

och hälsa-ämnet då det är av stor vikt att de intervjuade är förtrogna med det som studeras. Vi 

hade även som mål att hälften av deltagarna skulle vara relativt nyexaminerade och arbetat färre 

än fem år och att resterande hälften skulle ha en längre yrkeslivserfarenhet. Detta val gjordes 

för att ge studiens resultat en större spridning när det kommer till infromanternas 

yrkeserfarenhet. 

Kontakt med informanter togs genom mail till lärare inom ett begränsat område i södra Sverige 

på grund av studiens tidsbegränsning och resurser. I mailet bifogades ett missivbrev (bilaga 1) 

där en kort beskrivning av oss och vår studie gavs våra skyldigheter i enlighet med de 

forskningsetiska aspekter som råder. Vi förutsåg att detta arbete kunde bli en utmaning vilket 



 

28 

besannades då ett relativt stort antal potentiella informanter valde att inte svara på vårt mail 

eller tackade nej på grund av tidsbrist. De lärarna som valde att tacka ja till att medverka i 

studien kontaktades för att bestämma plats och tid för intervju. De informerades samtidigt om 

hur lång tid intervjun skulle pågå och gav då ett tidsspann på mellan 30 och 45 minuter. Fyra 

av sex intervjuer genomfördes i ett grupprum på informanternas arbetsplatser då Trost 

(2010:65) tar upp detta som en lämplig plats då en ökad trygghet hos informanten kan 

införlivas. De två övriga intervjuerna genomfördes över telefon på grund av det geografiska 

avståndet. En annan anledning till att detta gjordes var att göra det smidigt för informanterna 

och därav påvisa en tacksamhet i att de vill delta i vår studie men också för att öka tryggheten. 

Intervjuerna inleddes med en kort presentation av oss och frågor om informantens skola som 

hen arbetade på för att skapa en god stämning inför intervjun. Vi frågade också om det var okej 

att använda sig av ljudupptagning. Intervjun var strukturerad i tre delar där den första delen 

behandlade bakgrundsfrågor om informanten. Den andra delen kan ses som huvuddelen där 

frågorna var kopplade till studiens syfte och frågeställningar och den avslutande delen var likt 

de inledande frågorna mer allmänna och avslappnade. Vidare kan en liknande avslutning leda 

till att informanten lämnar intervjun på ett avslappnat vis (Langemar 2019:72-77). 

6.4 Bearbetning och analys 

Transkribering av insamlat material genomfördes samma dag som intervjuerna då vi ville 

begränsa risken för att missa små detaljer som kan ha inverkan på helheten. Mycket tid lades 

vid denna process för att säkerställa att ett tillförlitligt och korrekt resultat presenterades 

(Bryman 2018:579-581). Detta följdes sedan upp av en integrerings- och 

differentieringsprocess som kan ses som nästa steg i analysprocessen där likheter och skillnader 

i materialet studerades för att återge flera perspektiv och en nyanserad bild av det insamlade 

materialet. Intervjuerna transkriberades ordagrant med vissa omformuleringar för att ge 

meningarna ett tydligare flyt. 

Transkriberingen följdes av en strukturering av materialet där intervjucitat från samtliga 

intervjuer sorterades in tillsammans i en form av kodning. Kodningen skedde genom att 

transkriberingen skrevs ut i sin helhet där informanternas svar granskades för att hitta olika 

genomgående teman. Dessa teman ligger sedan till grund för strukturen i denna studies resultat 

och genomfördes för att få en god överblick över materialet (Langemar 2008:93).  
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6.5 Metoddiskussion 

Inledningsvis har vi genom detta kapitel gett en redogörelse för studiens arbetsprocess för att 

ge studien en hög pålitlighet där vi hämtar stöd i Denscombe (2018:420–421) som påtalar 

vikten av en transparant redogörelse för arbetsprocessen. Graden av subjektivitet är den 

vanligaste kritiken som ställs mot kvalitativa studier. Motståndare till den här metoden anser 

därav att forskaren i allt för stor utsträckning påverkar resultatet och enligt Stukát (2011:36) 

spelar också forskarens erfarenhet och förförståelse en viktig roll. Vi anser således att det 

viktigaste vid kvalitativa studier är att vara transparant angående metodens styrkor/svagheter 

och att både medvetengöra men också synliggöra detta för oss såväl som läsaren. 

Fortsättningsvis är föreliggande studie inte på jakt efter en generalisering utan den syftar till att 

nå en djupare förståelse av ett specifikt fenomen. Därav är en kvalitativ studie aktuell för vår 

studie likt Trost (2010:34) skriver är detta inte något som bör generaliseras på en population. 

Däremot menar Bryman (2018:484–485) att flertalet studier inom liknande forskningsfält kan 

tillsammans ge en måttlig generalisering i den mån det är möjligt. I denna studien undersöks 

ett väl studerat ämne och kan därför ses som en del i en djupare förståelse kring lärares 

uppfattning av kursplanerna i ämnet idrott och hälsa och skolverkets försök att införliva ett 

gemensamt yrkesspråk. 

Att insamlat material behövdes översättas från tal till skrift inbegrep ett stort ansvar och 

Langemar (2008:90–92) skriver om denna process och påpekar att den viktigaste förståelsen 

hos forskaren i denna process är att göra medvetna tolkningar. Majoriteten av intervjuerna 

genomfördes i form av direktintervju med undantag för två telefonintervjuer på grund av 

geografiska skäl. En nackdel med telefonintervjuerna blir därav att den icke-verbala 

kommunikationen går till spillo. Fördelar med telefonintervju kontra direktintervju är bland 

annat att informanterna inte påverkas av intervjuaren i samma grad. Telefonintervjun medför 

med andra ord en viss distans som gör att respondenten inte lika lätt påverkas av intervjuaren 

och svarar vad hen tror att intervjuaren vill höra Bryman (2018:262–263). Oavsett val av metod 

finns det för- och nackdelar att ta hänsyn till och intervjuer har till skillnad från observationer 

och enkäter en fördel i att det finns en möjlighet att ställa följdfrågor. Följdfrågorna som ställdes 

vid intervjuerna har gett en djupare bild av informanternas upplevelse än vad vi hade fått i 

någon annan form av datainsamlingsmetod (Denscombe 2018:269). 

Vid genomförandet av intervjuerna har vi som tidigare nämnt delat upp intervjun i tre 

huvudsakliga delar vilka är inledning, huvudavsnitt och avslutning för att skapa ett öppet och 
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tryggt klimat för respondenten. Detta för att undvika det som Denscombe (2018:277) kallar för 

intervjuareffekten som handlar om att människor tenderar att svara det de tror att intervjuaren 

vill att de ska svara. Att respondenten svarar det hen tror att vi vill höra och inte ger sin syn 

eller sanning på det berörda har vi främst försökt undvika genom att inte ställa ledande frågor. 
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7. Resultat 

Följande kapitel redovisar insamlad empiri från samtliga intervjuer för att besvara studiens syfte 

och frågeställningar. Utifrån forskningsfrågorna som låg till grund för intervjun kunde fyra 

centrala teman presenteras. Dessa fyra teman ligger till grund för följande resultatredovisning. 

7.1 Den gemensamma ämnesplanen 

I samtal med lärarna kring tolkningsarbetet av kunskapskraven i Lgy11 framkom det av 

samtliga informanter att det gemensamma yrkesspråket som finns i ämnesplanen är en god 

tanke i teorin.  Däremot skiljer de sig huruvida det fungerar eller inte, lärare 5 och 6 ser det som 

något bra över tid: 

Jag tror ett gemensamt språk kan va bra. Då sitter ju vi alla och diskuterar samma ord och begrepp 
och sådär men som det är nu har vi nog alla olika tolkningar av det. Och det kan, ja det kan ju skilja 

väldigt mycket, det känns ju inte så bra (Lärare 5). 

Jag förstår tanken med det, men just nu känns det inte tillräckligt genomarbetat, begreppen som finns 
är svåra. Ja det bli ju min tolkning som påverkar mina elever på ett sätt och er tolkning på era elever. 
Men jag tror vi ska ge det tid och hoppas vi får tid att fortsätta med de här begreppen för då kan det 

ju bli mer genomarbetat, tror jag (Lärare 6). 

Lärare 5 och 6 ser yrkesspråket som något bra men ser samtidigt svårigheter med det. Lärare 2 

förhåller sig likt ovanstående men framhåller också att samhället litar på lärarens 

professionalism och ger utrymme för att var lärare kan avgöra hur undervisningen ska utformas 

och bedömas. Lärare 1 och 4 förhåller sig mer kritisk till ämnesplanens utformning och båda 

använder frekvent ordet “rörigt” framförallt när vi samtalade om kunskapskraven: 

Jag tycker att det kan stå mer konkreta saker. Inte så att man ska springa på en viss tid eller hoppa 
en viss längd men som i andra ämnen. Mer att det här ska göras och på det här sättet. Som det är nu 

tycker jag att det är rörigt och då blir bedömningen orättvis (Lärare 1). 

Lärare 3 och lärare 6 ser kunskapskraven som svårarbetade och ser dessutom betygsättning i 

ämnet som irrelevant och att undervisningen i ämnet hade varit bättre utan betyg: 

Jag är av den åsikten att det inte skulle vara några kunskapskrav över huvud taget. Jag tycker att jag 

skulle vilja lära eleverna för framtiden, för sin egen hälsas skull, utan betyg (Lärare 3). 

Egentligen förstår jag inte varför vi ska ge betyg i ämnet. Det jag menar är att jag vill skapa ett 
intresse hos eleverna för fysisk aktivitet och om de får ett lägre betyg kanske det blir tvärtom (Lärare 

6). 
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Lärare 3 fortsätter i samma spår och förtydligar att någon form av betyg för deltagande skall 

finnas och hänvisar till hur dagens gymnasiearbete fungerar där betygsskalan är i två steg i 

godkänt eller ej godkänt. Hen lyfter bland annat ökade möjligheter i att väcka elevers inre 

motivation och på detta vis förmedla kunskap och intresse hos elev och dess hälsa. Detta lyfts 

fram tillsammans med bedömningen av elevernas rörelsekvaliteter som informanterna ser som 

svår oavsett kunskapskravens utformning. 

Hälften av studiens informanter har undervisat i tidigare läroplan (Lpf94) och den kursplanen 

för idrott och hälsa som då var aktuell och när vi bad dem jämföra dessa två uttrycktes och 

framhävdes nuvarande kursplan som ett steg i rätt riktning. De menade att den nuvarande 

kursplan åtminstone visar på en röd tråd med återkommande begrepp som förenklar 

tolkningsarbetet. Med detta syftar de på hur ämnets tre delar med syfte, centralt innehåll och 

kunskapskrav förhåller sig till varandra på ett betydligt bättre sätt idag än i tidigare kursplan. 

7.2 Bedömningsprocessen i teorin 

I denna del studerades hur lärare rent teoretiskt ser på kunskapskraven och de graderande 

värdeorden för rörelseförmåga. Hur de upplever de det tolkningsutrymme som kursplanen för 

med sig. Lärarna gav ofta svaret att kunskapskraven är otydliga: 

Luddigt, väldigt luddigt. Jag tycker det är svårt att precisera kunskapskraven. Jag har väl en tanke 

men när man tittar allmänt är det otroligt splittrat hur man tolkar dem (Lärare 1). 

Jag tycker dem är lite, lite för luddiga eller vad man ska säga. Lite, eller jag hade önskat lite mer 

tydlighet (Lärare 2). 

På frågan om vad tolkningsbarheten har för konsekvenser svarade lärarna lite olika och svarade 

lärarna bland annat såhär: 

Som sagt återigen blir det ju varje lärares tolkning av det som påverkar och då faller det ju på vad 
jag tycker väldigt mycket. Det kan ju kanske vara en liten brist om man ska ha likvärdigt på alla 

skolor tycker jag (Lärare 2). 

Att hitta tydligheten mot eleverna är svårast. Vad det är jag sätter betyg på och att få dem att förstå. 
Sen ska man inte undvika diskussion för jag tror det är bra men det är jobbigt för lärare att bli 
ifrågasatta, förr vågade man inte fråga läraren medan idag är ganska många elever på mig som lärare 

och frågar “varför fick jag så?” och “vad ska jag göra för att bli bättre?” (Lärare 3). 

Om man pratar om betygen är det ju att förtydliga kunskapskraven som är svårt det är det. Det finns 
en utmaning i det som man behöver jobba med mycket. Jag känner att man måste lusläsa och 

diskutera och sådär så det är svårt (Lärare 4). 
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På frågan om konsekvenserna av tolkningsbarheten var det framför allt svårigheterna som 

lärarna lyfte fram. Som citaten ovan visar var det både den egna tolkningen och hur den sedan 

förmedlas till eleverna som upplevdes svårast. För att vara säkra på sin bedömning som möjligt 

arbetar de flesta lärarna med sambedömning tillsammans med kollegor och/eller konkretisering 

av betygskriterierna tillsammans med eleverna (mer om detta senare). Majoriteten av de lärarna 

vi intervjuade undervisade även i andra ämnen. Vid en jämförelse av betygsprocessen mellan 

andra ämnen ansåg flertalet att idrott och hälsa var det svåraste ämnet att sätta betyg i. Lärare 

2 var av åsikten att matematiken (som läraren undervisade i) är mer tacksam rent 

bedömningsmässigt då den är mer konkret.  

I matten finns det mycket mer material att ta in vid bedömningen, det är såklart ett helt annat ämne 
men det är lättare att lyfta fram och förklara för eleverna vilken nivå de ligger på. I idrotten blir det 

inte lika naturligt och tydligt att samla in material (Lärare 2). 

Lärare 2 menade att kunskapskraven där är tydligare utformade och ger en tydligare bild av vad 

det är som ska bedömas. Däremot menade Lärare 4, som också undervisar i matematik, att 

skillnaden inte var betydande, i alla fall inte svårighetsmässigt och att bedömningsprocessen 

var lika svår i båda. Snarare att det är generellt sätt svårt att sätta betyg och att man hela tiden 

måste arbeta att bli bättre på det.  

Lärare 4 tyckte att betygssättningen alltid är svår. Lärare 4 menade att det ena året kan kännas 

som att man är helt rätt medan det nästa år med en annan grupp kan kännas flummigt och 

luddigt. Hen menar snarare att förutsättningarna förändras tillsammans med elevgruppen. 

Lärare 2 diskuterade även skillnaden mellan kunskapskravens utformning på högstadiet kontra 

gymnasiet. Hen upplever högstadiets krav som lättare att förhålla sig till än de på gymnasiet. 

Samtidigt upplevde Lärare 2 att gymnasiets kunskapskrav gav hen mer frihet i 

undervisningsaspekten. Kunskapskravens utformande ger läraren större möjlighet att anpassa 

undervisningen på det sätt som passar bäst. 

Alla lärare vi intervjuade kände till bedömningsstödet som Skolverket tagit fram för att 

underlätta betygssättningen men upplevelserna av och hur de använde det skiljer sig. Lärare 1 

menade att det stod en del bra saker i det som hen använde sig av i sin undervisning och 

betygssättning men att det bedömningsstödet inte heller är komplett på något sätt utan lämnar 

också stort tolkningsutrymme: 

Jag tycker det blir en debatt kring bedömningsstödet också, vad menar de med det här? Inte ens det 

är ju tydligt och då ska man tolka det som ska va till hjälp för det man ska tolka (Lärare 1). 
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Lärare 2 var inne på samma spår som Lärare 1 och menar att bedömningsstödet kan vara till 

viss hjälp i bedömningen. Framförallt när det gäller att få en bild över och hur ett visst moment 

kan bedömas. Men samtidigt säger Lärare 2 att det inte ger mycket mer än det tillbaka. Lärare 

3 säger att bedömningsstödet är både bra och dåligt, att det i vissa fall förenklar hens arbete 

men att det i vissa fall även kan försvåra. Det lärare 3 framförallt lyfte fram var hur hen i vissa 

fall inte håller med om hur lärarna bedömer vissa moment. Att experterna i bedömningsstödet 

bedömer saker på en annan nivå än som hen själv hade bedömt dem på. Men att det kan vara 

värdefullt att bara få se lite hur de tänker. Sammanfattningsvis går det säga att alla lärare vi 

intervjuat känner till och har kikat på bedömningsstödet men att de upplever möjligheten att 

tillämpa det i undervisnings- och bedömningssituationer något bristfällig. Det vanligaste är att 

lärarna använder det vid konstruktion av uppgifteter för att skapa fungerande 

bedömningssituationer eller när betygen ska sättas i slutet av terminen. 

7.3 Bedömningsprocessen i praktiken 

För att få en djupare bild av hur studiens deltagare arbetar med kunskapskraven i praktiken fick 

de beskriva hur en bedömningsprocess gällande rörelsekvaliteter kan se ut. Majoriteten av 

informanterna menade på att det är tydligt att både förklara och avgöra om en elev befinner sig 

på E-nivå. Gällande betygen C och A ansåg de att det var svårare att göra en tydlig avgränsning 

och svara på vilka rörelsekvaliteter som krävs för ett C respektive A. Svårigheterna som togs 

upp var bland annat till vad de ska sätta en elevs rörelse i relation till och hänvisade till vart 

gränsen går för att inte bli en kopia av idrottsrörelsen. Lärare 1 beskriver problematiken på 

följande sätt: 

Jag tycker det är viktigt att förstå eller skilja på kraven som ställs i skolan och på fritiden. Ja om vi 
till exempel pratar om dans kan jag inte kräva att de ska dansa helt felfritt för att ha möjlighet till ett 
A. Eller i bollspel är det ju likadant och det går ju inte jämföra med idrottsrörelsen men vad ska man 

sätta det i relation till? Men jag har inget bra svar på vad en “skolnivå” är eller vad man ska jämföra 

det med (Lärare 1). 

Lärare 1 stack ut då hen ansåg att det var svårare att förtydliga och sätta gränsen för vad ett C 

är. Hen kallar det för ett mellanbetyg medans E och A sågs som motpoler där A-nivå är tydligt 

att se på en rörelse och dess flyt och ett E-nivå är en godtagbar rörelseförmåga. Övriga lärare 

såg som sagt A och C som lika svåra att konkretisera och avgöra. Lärare 6 menade likt Lärare 

1 i citatet ovan att det handlar om att det är svårt att veta vad hen ska sätta en rörelsekvalité i 

relation till. Betyget E förklarar hen som en minimumgräns av vad de ska klara av och hänvisar 
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bland annat till de graderande orden “med viss säkerhet” som återfinns för betyget E i 

kunskapskraven. 

Huruvida lärarna var säkra på sin bedömning och betygsättning eller inte varierade. Majoriteten 

av lärarna kände sig trygga i sin tolkning medan det fanns de som kände sig osäkra vid frågan: 

Nja, eller jag är nog säker när jag sätter ett betyg men ibland är jag osäker på om jag sätter betyg på 
rätt saker, den tolkning som jag gör är kanske inte samma som andra lärare gör, då blir man ju rätt 

osäker. Liksom har jag gjort rätt? (Lärare 5). 

Jag vet inte, ibland kan jag nästan tycka synd om mina elever att de har mig som lärare för jag tror 
att jag är ganska hård vid bedömningen. Det känns i alla fall så när jag kollar på vilka betyg mina 
elever har fått av sin förra lärare eftersom jag kommer behöva sänka betyget hos många elever 

(Lärare 1). 

En annan utmaning som lärarna i studien påtalar är att de vill minimera risken att deras relation 

till eleverna ska spela in vid bedömningen av elevernas kunskaper. Lärare 3 tar upp det här och 

beskriver följande: 

Det optimala hade nog varit att jag som undervisar klassen inte bedömer dem utan att en annan lärare 

bedömer dem som inte har någon relation till eleverna. Jag känner ju en större tilltro till vissa elever 

än andra och det är klart, det påverkar ju mitt sätt att se på dem (Lärare 3). 

Två av de intervjuade lärarna påvisade en form av hopplöshet när tillförlitligheten kring 

betygsättning diskuterades och menade på att det inte känns rätt: 

Det känns faktiskt inte alls bra, jag menar det finns en stor risk att ett betyg jag sätter har en påverkan 
på min elevs framtid. om det är så viktigt, ja då måste ju bedömningen vara rättvis och inte påverkas 

av vem som är lärare (Lärare 6). 

Jag vet inte om mina elever hade haft samma betyg hos nån annan lärare (Lärare 2). 

Flertalet av lärare var likt ovanstående inne på vikten av en god och tillförlitlig bedömning. När 

de tar upp detta talar de samtidigt om deras profession och att den på ett sätt ska vara god nog. 

De påvisar en form av dubbelhet i sin syn där de å ena sidan känner en oro för att genomföra 

en tillförlitlig bedömning å andra sidan att det är en del i yrkesprofessionen. 

När samtalen kom in på sambedömning var studiens deltagare delade i huruvida det används 

eller inte. Hälften menade på att de på ett eller annat sätt jobbade med det här med motivet att 

få en likvärdig och tillförlitlig bedömning på skolan. Lärare 3 och 6 förklarade att de arbetade 

gemensamt med allt från planering och bedömning. Detta då de ansåg att den faktiska 

undervisningen och bedömningen går hand i hand. Lärare 5 hade tillsammans med sina kollegor 
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kommit fram till att sambedömning var av behov då de hade insett att de till en början bedömde 

på olika sätt och förklarade det följande: 

Jag var med på min kollegas lektion en gång när hon skulle ha examination i dans och då märkte jag 

att hon kollade på helt andra kvaliteter än vad jag gjorde, ja och på den vägen förstod vi att det vore 

bra om vi samarbetade (Lärare 5). 

Fortsättningsvis förklarade lärare 5 att detta gjordes för att elevernas betyg inte skulle påverkas 

i lika stor grad beroende av vilken lärare de har. Tillsammans kom de alltså fram till att 

samarbeta för att i den mån det går ge rättvisa och tillförlitliga betyg på eleverna på skolan. Av 

de lärare som inte samarbetade med ämneskollegor var en av dem ensam idrottslärare på skolan 

vilket därav omöjliggjorde detta. Lärare 1 var en av informanterna som arbetat färre än fem år 

och samarbetade inte heller med sina kollegor men hade förhoppningar om det i framtiden av 

liknande anledningar som ovanstående. Hen lyfte däremot en positiv del med att inte samarbeta 

med sina kollegor vilket var att som ny lärare få möjlighet att sätta sin egen prägel på 

undervisning och bedömning och inte falla in i redan etablerade ramverk: 

Det har varit ganska skönt att arbeta själv faktiskt för när man är ganska färsk som lärare tror jag att 
man lätt får anpassa sig efter de äldre och mer erfarna. Det sitter inget i väggarna och det har varit 

bra för mig men samtidigt känner jag att det har varit väldigt svårt att utforma allt material och 

bedömningssituationer helt själv för jag vet ju inte riktigt om jag gör rätt (Lärare 1). 

Lärare 1 menar att möjligheten att utforma undervisningen helt och hållet själv är både positiv 

och negativ. 

Användning av bedömningsmatriser varierade hos studiens informanter. Lärare 2 och 6 

återberättade att de till allra största del använder sig av bedömningsmatriser vid examinationer. 

Detta motiverade dem genom att utforma en bedömningssituation som på ett objektivt sätt kan 

bedöma elevernas kunskaper men också för att på ett pedagogiskt vis kunna förklara för 

eleverna vilka kunskaper som hen besitter: 

Jag använder nästan alltid bedömningsmatriser eftersom det är lättare för mig att fokusera och kolla 

på det som ska bedömas. Jag tycker också att det blir tydligare för eleverna att förstå och lättare för 

mig att kunna visa upp vad jag har bedömt och hur (Lärare 2). 

 Lärare 1 och 4 talar inte lika uttalat om användandet av bedömningsmatriser men förklarar att 

de inför ett nytt tema gemensamt med eleverna förklarar och går igenom den slutliga 

examinationen. Vid detta samtal diskuterar dem och låter eleverna ge förslag på vilka kunskaper 

som bör visas för de olika betygen och på detta sätt förtydligar hur och vad som kommer 
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bedömas. Lärare 3 och 5 anser att bedömningsmatriser är svårarbetade i praktiken och att de 

har försökt använda det men ser sin magkänsla som ett bättre verktyg vid bedömningstillfällen: 

Nja, jag tycker snarare att det blir svårare eftersom man blir så låst i alla fall för mig. Dels tar det 

mycket tid att förbereda sen upplever jag att det är omöjligt att sätta upp fasta ramar för hur eleverna 
kommer genomföra uppgiften eller visa sina kunskaper. Där tycker jag ändå att min magkänsla är 

mer pålitlig (Lärare 5). 

En annan åsikt som dök upp under intervjun med lärare 1 var att hen fått ta över en rad klasser 

från en tidigare lärare. Vid överlämnandet efterfrågade hen bland annat bedömningsmatriser 

som använts samt annan dokumentation vilket saknades. Detta såg den intervjuade som ett stort 

problem framförallt för de klasser som enbart hade en termin kvar av kursen idrott och hälsa 1 

eftersom hen enbart kunde förhålla sig till ett preliminärt betyg som var satt på var enskild elev: 

Ja men jag känner mig osäker, vad ska jag göra liksom? Jag har en termin på mig att se vilka 
kunskaper de har och vet inte vad de har gjort. På ett sätt får jag väl lita på den tidigare läraren men 

jag vet faktiskt inte hur jag ska motivera det för det känns ju inte rättvist. Som det känns nu måste 
jag också sänka några eller inte måste men det jag har sett känns det så, det känns ju inte speciellt 

roligt eller så (Lärare 1). 

Konsekvensen av handlingsfriheten som tas upp tidigare i resultatet har i ovanstående citat 

påvisats spela en stor roll i huruvida bedömningen är tillförlitlig eller inte. Lärare 2 tar upp en 

liknande situation och att det ledde till att eleverna inte förstod på vilka grunder de blev 

bedömda, de upplevde att den aktuella läraren bedömde på ett annat sätt en den tidigare och 

diskussioner uppstod. 

7.4 Mellan lärare och elev 

Följande avsnitt kommer ta upp resultat kring relationen och förtydligandet mellan lärare och 

elever vid bedömningsprocessen. Detta var generellt något som lärarna i studien önskade att 

det fanns mer tid till. Under flertalet av intervjuerna kommer användning av filminspelning upp 

i samtal kring bedömning och förtydligande gentemot eleverna. Det var enbart två av 

informanterna som har använt sig av det vid examinationer och menade på att det var bra 

hjälpmedel men också mer tidskrävande. De menade på att det var lättare att sitta i lugn och ro 

i efterhand och göra sin bedömning än under lektionen där de samtidigt kände sig tvungna att 

fokusera på att lektionen rullade på. En annan fördel de pekade på var att det är lättare i samtal 

med eleven peka på och förklara vilka kunskaper hen visar under det examinerande momentet. 
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Lärare 5 ansåg att videoinspelning förde med sig ytterligare problem och utmaningar i form av 

att eleverna inte kände sig trygga: 

Jag tror inte att det hjälper alls, snarare tvärtom. Eleverna är inte vana vid det och då kommer det bli 

massa diskussioner från elever men också deras föräldrar. Sen tror jag inte att det känns naturligt för 

dem och då blir de ännu mer osäkra och sådär (lärare 5). 

Jag har aldrig testat det men har tänkt att jag ska göra det. Jag måste bara komma fram till hur och 
när jag ska göra det men det känns lite jobbigt också för jag vet inte hur eleverna kommer uppleva 

det (Lärare 1). 

 Lärare 5 var orolig att det skulle medföra att fokus läggs på fel sak och kände därav detta 

alternativ som ej genomförbart. Lärare 1 hade tankar om att testa detta men pratade likt lärare 

5 om risken för motstånd hos eleverna. 

En av aspekterna som mest skilde sig mellan lärare var på vilket sätt de konkretiserade 

kunskapskraven gentemot eleverna. Det vanligaste var att de försökte konkretisera de olika 

kunskapskraven tillsammans med eleverna utifrån den aktuella aktiviteten eller temat. 

Tillsammans med eleverna diskuterade sedan läraren vad eleverna ska kunna for varje 

graderande steg. På det viset ansåg lärarna att de både får med elevinflytande och att eleverna 

får lättare att förstå vad som förväntas av dem: 

Med en klass arbetar vi för tillfället med racketsporter och då valde jag att fråga mina elever vilka 

kunskaper som krävdes för att uppnå de olika betygen. Exempelvis kunde jag fråga hur de såg på 
det graderande ordet ”med viss säkerhet” och då fick de säga vad de tyckte och sedan kom vi 

tillsammans fram till vad som krävdes (Lärare 3).  

Samtidigt fanns också kommentarer från lärare om att eleverna inte verkar känna till 

kunskapskraven och/eller sällan lyssnar vid genomgångar av betygskriterierna utan i stället 

frågar hur de ligger till under själva undervisningen: 

Jag slängde upp den och sa “det här ska ni bli bedömda på” och “vad tror ni det här är” och de sitter 
bara, jag tror inte ens de hade sett den innan. Då undrar jag vad de haft för lärare innan men det är 

väl så att eleverna oftast inte vet vad det är de blir bedömda på alltid, jag tror inte ens de sett de här 

dokumenten (Lärare 1). 

Det framkommer att det ofta är de mer motiverade eleverna som ställer frågor eller ifrågasätter 

kunskapskraven eller konkretiseringarna för läraren. Vid konkretiseringsarbetet av 

kunskapskraven tillsammans med eleverna påstår lärare 2 att hen nog hade önskat mer 

diskussion och att diskussionen inte fångar upp alla elever. Läraren påstår att det ofta blir 

samma elever som diskuterar och att det i viss mån kan uppfattas som om de sätter kraven för 
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sina klasskamrater. När det gäller konkretiseringen av kunskapskraven menade också lärare att 

själva aktiviteten är avgörande när det kommer till svårighetsgraden. Det är lättare att gradera 

och motivera för ett betyg i vissa aktiviteter än andra. Ett exempel som en av lärarna tog upp 

var dans och rörelse till musik i relation till bollsport. Läraren var av uppfattningen att hen på 

ett enklare sätt tillsammans med eleverna klarade av att konkretisera och gradera de olika 

betygsnivåerna i dans och rörelse till musik än till bollsport: 

Nu när vi har kört bollsport har jag inte lika lätt att motivera vad som krävs för ett betyg som i 
dansen. Det är svårt att säga vad som är ”med säkerhet” eller ”till viss del” i rörelse till musik tycker 

jag att det är lättare (Lärare 1). 

I samtalet kring kunskapskraven och huruvida eleverna förstår kunskapskraven kom lärare 3 in 

på en annan svårighet: 

Ja men det tycker jag, om vi tittar på dem tillsammans. Det svåra tycker jag är att ge eleverna tid att 
öva. Nu har vi haft ett område, racketsport, där vi övade i 4 veckor och då tycker eleverna att det 
blir lite långtråkigt. Med det finns ju ingen som går hem och övar på badminton om de är dåliga. De 

accepterar den nivå de är och även om vi kört i 4 veckor, inte fasen går de fram så mycket på fyra 
veckor. Det är det jag känner. Min undervisning ska ju hjälpa dem att bli bra men det tycker jag inte 

att jag gör (Lärare 3). 

Övningsproblematiken togs upp av flera lärare vid intervjuerna. De menade på att det tar väldigt 

lång tid att utvecklas inom ett område. Citaten nedan pekar tillsammans på att lärarna ser en 

problematik i att fysisk förmåga tar lång tid att öva upp. Detta leder till att det blir svårt att hålla 

inom rimlighetens gränser för hur mycket tid eleverna kan förväntas lägga ner under kursens 

gång. Det tar mycket längre tid att utveckla en fysisk förmåga än ett teoretiskt kunnande: 

Kursplanen innehåller så många olika saker vilket gör att eleverna aldrig har chansen att öva. Jag 
menar det bli lite som att man bara prickar av aktiviteter och sen snabbt går vidare till nästa bara för 

att man känner att man måste (Lärare 6). 

Jag har försökt förklara för eleverna att de har tid att öva som i alla andra ämnen och att de inte 
förväntas kunna när de gör första gången. Många uppskattar det, upplever jag. Medan vissa tycker 

“måste vi hålla på i 4 veckor, det är jättelång tid” (Lärare 1). 

Alla saker vi ska göra och sen samtidigt ge eleverna tid att öva blir nästan en omöjlighet. Det blir 
varje år svårt att hinna med, jag har i alla fall inte hittat något tillvägagångssätt som jag känner mig 

riktigt trygg i än (Lärare 5). 

En annan svårighet som lärarna ansåg sig ha som även den rör konkretiseringar av 

kunskapskraven var att sätta betyg på rätt saker samt att eleverna vet vad det är som de 

betygssätts på. Något som går att se likt en lösning var att majoriteten av lärarna använde 
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skriftliga uppgifter i sin undervisning. Resultatet visade att lärarna såg skriftliga inlämningar 

som ett komplement och att de gör det enklare att peka på ett specifikt betyg. 
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8. Analys 

Detta kapitel redogör för studiens rsultat tillsammans med våra teorier kopplat mot studiens 

syfte och frågeställningar. Analysen redovisas genom tre avsnitt där samtliga tre arenor i 

läroplansteorin redovisas samt hermeneutik. Inledningsvis tas formuleringsarenan upp under 

rubriken lärarnas syn på kursplanen sedan analyseras transformeringarna och hermeneutiken 

under lärarnas tolkning. Avslutningsvis analyseras realiseringsarenan under rubriken lärarnas 

utförande. 

8.1 Lärarnas syn på kursplanen 

Linde (2012:23) tar upp avståndet som finns mellan de som formulerar styrdokumenten i 

formuleringsarenan och lärarna som sedan ska hantera dessa. Studiens resultat blir ett tydligt 

exempel på det här då samtliga lärare i studien såg den formulerade texten som svårtolkad. Tre 

av informanterna kunde däremot förstå tanken bakom det och ansåg att ett uttalat yrkesspråk 

kunde stärka tillförlitligheten vid bedömningen över tid. 

Linde (2012:43-44) talar även om tre läroplanskoder som också synliggörs i ämnesplanen för 

idrott och hälsa 1. Det handlar om tre huvuddelar som ska förmedla en vetenskaplig världsbild, 

goda samhällsmedborgare samt kunskaper i ämnet. Två av lärarna (Lärare 3 & 6) i studien 

ansåg att ämnet skulle ändra riktning genom att ta bort betygsättningen i ämnet och på detta vis 

öka motivationen för fysisk aktivitet. De talade om att det skulle förenkla möjligheterna att 

förmedla ett intresse för hälsa och fysisk aktivitet hos eleverna. Skulle det bli som ovanstående 

lärare vill förstärks de två första koderna i formuleringsarenan på bekostnad av den tredje koden 

som syftar till att förmedla ämnesspecifika kunskaper. Kunskaperna skulle inte gå helt förlorade 

däremot går det att konstatera att kunskapsnivån skulle vara svår att uppskatta. Detta då det inte 

finns någon bedömning som konstaterar huruvida eleverna har lärt sig något eller inte. 

Studiens resultat visade också att ansvaret som förmedlas på lärarna är positivt eftersom det 

tillhör yrkesprofessionen att förhålla sig till statligt utformade styrdokument. Det kan ses som 

ett tecken på ansvaret lärare får från staten och de politiska beslut som tas vilket Linde (2012:24) 

ser som naturligt för lärare vars uppgift är att fatta myndighetsbeslut. Däremot ställde sig en 

annan av de tillfrågade lärarna kritiska till att de i formuleringsarenan ger ett för stort 

tolkningsutrymme och menar på att dagens styrning genom som mynnat ut i 

formuleringsarenan inte kan säkerställa en likvärdig utbildning vilket Linde (2012:23) anser är 

det huvudsakliga målet med styrdokumenten. 
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8.2 Lärarnas tolkning 

Hermeneutiken blir som mest aktuell när lärarna ska tolka den givna läro- eller kursplanen inom 

det givna ämnet. Inom läroplansteorin sker detta i transformeringsarenan. I 

transformeringsarenan ska lärare tolka det material som politiker beslutat om och Skolverket 

formulerat i formuleringsarenan. I och med att det sker en tolkning av de framtagna 

styrdokumenten kan det ha konsekvenserna att undervisningen inte blir likt politikerna tänkt. 

Inom hermeneutiken kallas detta för dubbel hermeneutik och i detta fall är risken för 

feltolkningar och förvrängningar stor då styrdokumentens författare ska tolka och sammanfatta 

politiska beslut i styrdokument. Ämnesplanerna tolkas sedan av lärare och detta kan kopplas 

samman med Lindes (2012:43-44) tankar kring att för stort avstånd mellan arenorna leder till 

otydlighet.  Detta kan ses som sannolikt då resultatet i denna studie pekar på att lärarna uppfattar 

kunskapskraven som ”luddiga” alternativt oklara. Utifrån den hermeneutiska teorin om att all 

text tolkas olika från människa till människa blir en konsekvens olika uppfattningar av 

kunskapskraven. De givna kunskapskraven tolkas olika av lärare vilket i kan ge en differens i 

bedömningen och i sin tur orättvishet i betygssättningen (Garefalakis 2008:108ff) Den 

hermeneutiska cirkeln har tagits fram för att försöka förklara hur vår tolkning både påverkas av 

och utvecklas tillsammans med erfarenhet vilket går att koppla till lärarnas olika 

bedömningsnivåer inom ämnet. Som resultatet i studien påvisar spelade lärarnas erfarenheter 

roll vid betygssättningen (Linde 2012:55ff). I aktiviteter där lärarna kände sig trygga och hade 

större erfarenheter erkände dem att de förmodligen satte lägre betyg eller hade högre krav. 

Tvärtom var det i en aktivitet eller område som läraren kände sig mer osäker, där lutade hen 

mot att ha lägre krav på eleverna. Empirin som ligger till grund för resultatet visade att några 

av lärarna använde sig av sambedömning för att nå en mer rättvis bedömning. En av lärarna 

(Lärare 5) exemplifierade detta genom att inse behovet av sambedömning när hen fick chansen 

att arbeta tillsammans med en kollega. Det blev då synligt att deras bedömningsnivåer skilde 

sig vilket går härleda till den dynamiska tolkningsprocessen. Den dynamiska 

tolkningsprocessen kommer alltid att påverka lärarnas förhållningssätt när det kommer till 

konkretiseringen av kunskapskraven och de graderande värdeorden inom idrott och hälsa 

(Thomassen 2007:178; Allwood & Eriksson 2010:92). 

Den hermeneutiska spiralen visade sig ha en inverkan på lärarens uppfattning av de satta 

kunskapskraven i kursplanen. Dessa tolkningar som läraren gör måste även ses ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv där samhällskontexten påverkar både kunskapskraven och 

den enskilde lärarens tolkning och förståelse. Utifrån den hermeneutiska spiralen och studiens 
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resultat blir det tydligt att lärarnas tolkning och förståelse påverkar undervisningens 

bedömningsprocess och i slutändan elevernas betyg (Segolsson 2011:88). Lärarna i studien 

använde sig av olika verktyg för att öka tillförlitligheten i bedömningsprocessen.  

Användandet av magkänslan som påvisas i studien visar att förvärvda erfarenheter tenderar att 

premieras då styrdokumenten känns svårtydade i transformeringsarenan (Lindensjö & 

Lundgren 2010:177). Kopplat till hermeneutiken behöver det inte vara ett medvetet val utan 

likt teorin beskriver tolkar varje individ situationer utifrån sin medvetna men också omedvetna 

förförståelse (Segolsson 2011:88). 

Som avsnittet tidigare forskning visar finns det många studier, även internationella som pekar 

på att lärare många gånger värdesätter och även betygsätter fel förmågor (Young 2011; James 

2018; Mohnsen 2013; Annerstedt & Larsson 2010; Seger 2014). Något som lärare i vår 

intervjustudie också belyste med svar om att den tolkning som de gör kanske inte är den rätta. 

8.3 Lärarnas utförande 

Föreliggande studie ämnade studera bedömningsprocessen som är en del av realiseringsarenan 

med andra ord den faktiska undervisningen. Resultatet visade att samtliga lärare finner en 

trygghet i att konkretisera vilka kunskaper som krävs på en E-nivå men att gränsen för vad ett 

C respektive A är svårare att avgöra. Realiseringsarenan blir således ett bevis på otydligheter i 

de tidigare två arenorna, där antingen formuleringsarenan upplevs otydlig eller att läraren i 

transformeringsarenan inte är insatta i styrdokumenten. En av lärarna (Lärare 6) förklarar detta 

genom en påvisad hopplöshet. Hen upplever att tillförlitlig betygsättning är svårt att uppnå 

samtidigt som det kan ha en inverkan på elevernas framtidsmöjligheter. Två andra lärare 

(Lärare 3 och 5) i studien tar upp magkänslan som ett verktyg vid betygsättning istället för 

bedömningsmatriser. Enligt Linde (2012:74ff) är det lärarna tillsammans med eleverna som 

utgör realiseringsarenan. När magkänslan används som verktyg försvinner elevernas 

delaktighet och förståelse för vad som bedöms. 

Fortsättningsvis skriver Linde (2012:74ff) om elevernas roll i realiseringsarenan och att det har 

en påverkan på undervisningen. Detta synliggörs på olika sätt i studiens resultat, flera av lärarna 

i studien menade på att de gav eleverna utrymme att tillsammans med läraren diskutera 

kunskapskraven för att komma fram till hur det sedan ska bedömas. Att inkludera eleverna i 

realiseringsprocessen gör att undervisningen och i synnerhet bedömningen blir lättare för 

eleverna att förstå menade en av lärarna. En annan av lärarna i studien menar att hen försöker 



 

44 

göra detta tillsammans med eleverna men att det är svårt att få igång en diskussion. Hen 

beskriver att enbart ett fåtal och oftast samma elever tar chansen att vara med och påverka det 

som Linde (2012:74) kallar för realiseringsarenan. Detta kan ses som en strategi lärarna 

använder sig av för att inkludera eleverna i realiseringsprocessen. 

8.4 Sammanfattning av analys 

Resultatet visar på ett stort tolkningsutrymme i rådande styrdokument vilket i sin tur leder till 

uppvisad osäkerhet kring bedömningsprocessen hos studiens informanter. Orsaken till detta kan 

ses på två sätt utifrån läroplansteorin, antingen är formuleringsarenan otillräckligt 

genomarbetad och leder därav till en svår tolkningsprocess i transformeringsarenan. Den andra 

orsaken kan således handla om att lärare saknar kompetens eller inte tar sig tid att sätta sig in i 

styrdokumenten i transformeringsarenan. Lärarna ser däremot tanken bakom ett gemensamt 

yrkesspråk som användbart då lärare över hela landet ges möjlighet att diskutera liknande 

begrepp och därav ökad tillförlitlighet i bedömningsprocessen. Sammanfattningsvis ser lärare 

det politiska beslutet att införa ett gemensamt yrkesspråk som positivt men att dagens 

ämnesplan i idrott och hälsa 1 medför ett allt för stort tolkningsutrymme vilket besvarar studiens 

frågeställningar. Ur ett hermeneutiskt perspektiv går det att applicera den hermeneutiska 

spiralen på studiens resultat. Ett gemensamt yrkesspråk kan skapa en gemensam förståelse inom 

yrkeskåren som kan stärka tryggheten och tillförlitligheten kring bedömningsprocessen.  
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9. Diskussion 

Som Annerstedt & Larsson (2010:99) skriver leder Sveriges decentraliserade skola till en 

decentraliserad bedömningsprocess. Konsekvensen av detta blir stor autonomi i 

betygssättningen. Lärare har ansvaret att tolka ämnesplanen, skriva sina egna planeringar i 

ämnet, ta fram lokala styrdokument, konkretisera kunskapskraven, bedöma eleverna och 

slutligen utvärdera deras resultat och sätta betyg. Lärarna i denna undersökning var överens om 

att kunskapskraven i ämnesplanen var otydligt skrivna och att deras arbete nog skulle 

underlättas om de förtydligades något. Lärarna var osäkra på om de sätter rätt betyg och i vissa 

fall bedömer rätt saker. Ett dilemma som beskrivits i avsnittet för tidigare forskning. Många 

lärare känner en osäkerhet kring sin undervisning. En osäkerhet som tolkningsbarheten för med 

sig. Samtidigt för tolkningsbarheten med sig ett ansvar hos lärarna. Ett ansvar som kan tolkas 

likt en bekräftelse från staten ät att de litar på lärarnas professionalism. Informanterna som 

intervjuades tyckte att tolkningsbarheten också kunde vara till nytta då den även gav dem frihet 

att konstruera sin egen undervisning. De såg detta som ett bevis på att politikerna och 

Skolverket litade på deras yrkesprofession förutsatt att de förhöll sig till de satta 

styrdokumenten. Staten utformar ett ramverk (formuleringsarenan). Utifrån detta ramverk är 

det sedan upp till skolan och den enskilde läraren att tolka och konstruera 

(transformeringsarenan), för att senare praktisera sin undervisning (realiseringsarenan). 

Tolkningsbarheten och det decentraliserade styret ger således delade tankar bland 

informanterna. De uppskattar friheten att konstruera sin egen undervisning och ansvaret som 

ger deras yrke legitimitet och status. Samtidigt är de oroade över om de själva gör rätt och den 

subjektivitet samt reliabilitet den decentraliserade betygssättningen för med sig, något som 

stämmer överens med Annerstedt & Larssons (2010:100) tankar. 

Kroons (2016:122–123) studie visade på att kunskapskraven som rör rörelseförmågan är det 

yrkesverksamma lärare upplever mest problematisk i bedömningsprocessen vilket bekräftar 

denna studies resultat. Lärarna i studien upplevde bedömningen av rörelseförmågan som 

komplicerad av flera anledningar. Några informanter såg förmedlandet till eleven som svårt då 

inga tydliga underlag fanns medans andra även såg bedömningen i sig som svår då de inte visste 

vart de ska sätta gränsen för de olika betygen. De påvisade svårigheter i att dela upp en rörelse 

i olika former av svårhetsgrad vid nivåindelningen av de olika betygsnivåerna vilket går i linje 

med Tidéns (2016:73–75) studie som påvisade att det är just detta som försvårar bedömningen 

av rörelseförmågan. Samtliga informanter i studien talade om sin tolkning av de graderande 
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värdeorden men påvisade samtidigt en osäkerhet i om de har tolkat rätt eller inte. De använde 

sig av bedömningsstödet i olika grad. Några ansåg att det medförde ännu större utrymme för 

tolkning medan några upplevde det som ett bra stöd att förhålla sig till och på detta vis upplevde 

sig tryggare i bedömningsprocessen. Osäkerheten kring tolkningen av kunskapskraven är 

vanligt förekommande i tidigare studier bland annat i Segers (2014:140) studie som kommer 

fram till att ansvaret ligger på flera olika nivåer. Den första nivån som nämns är ansvaret hos 

de myndighetspersoner som av politikerna får uppgiften att utforma skolans styrdokument, ur 

ett läroplansteoretiskt perspektiv formuleringsarenan. Nästa nivå inbegriper ansvaret hos de 

personer som arbetar i skolan alltså skolchefer, rektorer och lärare som på olika sätt behöver 

sätta sig in i rådande styrdokument (transformeringsarenan). Skolchefer och rektorer bör avgöra 

om fortbildningar krävs för att ge lärarna rätt verktyg för att tolka och utforma en god 

undervisnings- och bedömningsmiljö. Lärarnas ansvar blir således att ta till sig tillräckliga 

kunskaper för en tillförlitlig bedömningssituation. Det går att spekulera i att användandet av 

bedömningsstödet kan ses som ett tecken på huruvida lärare tar till sig hjälpmedel eller inte. De 

informanterna i vår studie som ser bedömningsstödet som ett hjälpmedel kan också vara dem 

som lagt ner tid att förstå dess innehåll. 

Informanterna såg en utmaning i att värdera elevernas förmåga utan att för den skull bedöma 

deras idrottsliga prestation. Informanterna påstod att det var lätt att oavsiktligt bedöma eller 

utvärdera elevernas prestationer genom kvantitativa resultat då ett bättre resultat ofta hör 

samman med att eleven besitter en bättre fysisk förmåga, vilket även Tidén (2016:36) skriver 

om. När det handlar om bedömning blir även diskussionen kring vad lärarna egentligen ska 

sätta elevernas prestation i förhållande till aktuell. Undervisningen inom ämnet ska aldrig sträva 

mot att vara en kopia av idrottsrörelsen (Schenker 2010:204) men lärarna argumenterade 

alltjämt för att jämförelsen ändå fyller en funktion eller blir aktuell i undervisningen. För att 

visa på ett korrekt utförande av en övning eller aktivitet pekar lärare på hur rörelsen ser ut inom 

en idrottsaktivitet för det finns inga direkta exempel på hur samma rörelse ser ut på “skolnivå”. 

Därav går det argumentera för att undervisningen även vid betygssättningen påverkas av 

idrottsrörelsen. Svårigheten i att bedöma en rörelse sitter också i de olika betygsnivåerna. Som 

resultatet påvisar fann lärarna att betygsnivån eller betygskraven för ett E var lättast att 

konkretisera eller betygssätta. Majoriteten av dem påstod samtidigt att det svåraste var att 

identifiera skillnader mellan betygen C och A. Skillnaderna där var svårast att både definiera 

och konkretisera gentemot eleverna. En av informanterna påstod dock att det svåraste var att se 

vilka elever som gjort sig förtjänta av betyget C. Hen argumenterade för att E och A var 
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varandras motpoler. Att E var grundläggande, ett minimikrav samtidigt som ett A var lätt att 

identifiera “då man såg det direkt”. Det svåraste var då, enligt just den läraren, att identifiera 

eleverna som fanns emellan. Vad var tillräckligt för att bedöma deras rörelseförmåga till ett C. 

Strategierna som användes hos studien informanter varierade något då vissa kontinuerligt 

arbetade med bedömningsmatriser medans andra såg det som svårarbetat och såg sin magkänsla 

som bättre verktyg. Lärarna som använde sig av bedömningsmatriser talade mer om uttalade 

examinationer där eleverna var medvetna om att det var ett bedömningstillfälle till skillnad från 

lärarna som såg sin magkänsla som bedömningsverktyg. Bedömningsmatriser eller tydligt 

formulerade krav kan ses som strategier för att minska objektiviteten vid bedömningen medans 

magkänslan riskerar att bli ett objektivt förhållningssätt. Meckbach, Redelius och Svennberg 

(2010:211) styrker det här och påvisar att bedömning efter magkänsla tenderar att inbegripa 

mycket mer än elevens rörelseförmåga såsom aktivitetsgrad eller som Young (2011:25) studie 

visade att närvaro och delaktighet primerades vid bedömningen. Denna studies resultat visar att 

relationen mellan lärare och elev också kan vara avgörande vid bedömningen där informanterna 

menade att det är oundvikligt att inte fatta tycke för vissa personligheter. Även i detta fall går 

det att anta att relationen mellan lärare och elev tar större plats med magkänslan som verktyg. 

En annan strategi som några av lärarna i studien använde för att minska objektiviteten och öka 

tillförlitligheten i bedömningsprocessen var att använda sig av sambedömning. Denna strategi 

förespråkar Skolverket (2018a) som menar på att studier kring detta har påvisat en ökad 

samstämmighet och pålitlighet. Då samtliga informanter i studien strävade efter en tillförlitlig 

bedömning bör sambedömning på skolan vara en självklarhet eftersom det är ett sätt att 

åtminstone säkerställa en likvärdig bedömning på skolan. 

Idrott och hälsa som kunskapsämne för med sig krav på en viss kunskapsnivå som i sin tur ska 

generera ett visst betyg. Ur denna studies resultat blir det tydligt att lärare upplever svårigheter 

i att sätta dessa gränser, främst svårigheter i att sätta liknande gränser som sina kollegor runt 

om i landet. Erickson och Gustafsson (2017:556-559) skriver om detta och vikten av att 

tillförlitliga betyg sätts då det kan avgöra vilka framtidsmöjligheter en person har. Annerstedt 

och Larsson (2010:97) har studerat vidare kring bedömningens tillförlitlighet och fann tydliga 

brister i denna vilket främst hänvisades till svårtolkade kunskapskrav. Det går därmed se ett 

samband mellan vår studies resultat och ovan nämnd studie. Detta då lärare är medvetna och 

på ett sätt påvisar en hopplöshet i huruvida deras bedömning är tillförlitlig eller inte. Samtidigt 

visar lärarna på att ett steg i rätt riktning är ett gemensamt yrkesspråk då det medför att lärare i 

ämnet diskuterar och förhåller sig till samma språk. Avslutningsvis går det att spekulera i att 
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detta tillsammans med Mohnsens (2013:27-28) tankar kring ett gemensamt och tydligt 

bedömningsverktyg kan vara ett sätt att öka tillförlitligheten i bedömningsprocessen. 

9.1 Förslag på framtida forskning 

Som tidigare nämnt kan denna studie tillsammans med liknande bidra till en ökad förståelse om 

hur lärare ser på och arbetar med kunskapskraven inom idrott och hälsa. Vårt resultat, likt 

tidigare forskning, visar att en av nycklarna till en mer jämlik bedömning kan vara 

sambedömning. Däremot är det långt ifrån alla lärare som arbetar med sambedömning som ett 

sätt att öka tillförlitligheten och likvärdigheten i sin bedömning. Det hade därför i kommande 

studier varit intressant att lyfta lärarnas egna syn på just sambedömning. En jämförelse mellan 

lärare som använder sig av sambedömning kontra lärare som inte använder sig av det skulle 

också bidra till en ökad förståelse för hur lärare kan bli bättre i sitt bedömningsarbete. 

9.2 Sammanfattning 

Syfte i studien är att genom hermeneutik och läroplansteori undersöka hur yrkesverksamma 

lärare ser på kunskapskravens utformning och om de upplever dessa som tillräckligt stöd i 

bedömningsprocessen för idrott och hälsa. Studien avgränsades till att handla om de graderande 

värdeorden i samband med bedömning av elevernas rörelseförmåga. Frågeställningarna 

grundade sig också i att Skolverket tillsammans med införandet av de nya läroplanerna för 

grund- och gymnasieskolan Lgr11 och Lgy11 hade som mål att ett gemensamt yrkesspråk 

skulle etablera sig inom lärarkåren. Problemformuleringen operationaliserades genom frågor 

kring tillförlitligheten i bedömningen och lärarnas inställning till tolkningsutrymmet i 

kursplanen för idrott och hälsa. Studiens empiri samlades in genom en kvalitativ intervjumetod 

och resultatet som presenteras har sedan tolkats tillsammans med hermeneutik och 

läroplansteori. 

Undersökningens resultat påvisar att lärarna känner en osäkerhet kring bedömning och 

betygssättning inom skolämnet idrott och hälsa. Tolkningsbarheten som nuvarande kursplan 

för med sig gör att lärarna blir osäkra när det kommer till deras egna arbetssätt. Lärarna är 

överrens om att ett gemensamt yrkesspråk skulle vara användbart och i teorin förmodligen öka 

jämlikheten i bedömningen och därav tillförlitligheten i bedömningsprocessen men att det 

fortfarande inte verkar införlivat i praktiken. 
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11. Bilaga 1 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 
1. Ålder 
2. Utbildning 
3. År i yrket 
4. Annat ämne 
5. Hur många lärare i idrott och hälsa finns det på skolan? 

 
Kunskapskrav: 

1. Vad har du för allmän åsikt om kunskapskraven i ämnet? 
2. Samarbetar ni mellan lärare på skolan och kommunen? 
3. Känner du trygghet (vid bedömning) i kunskapskraven? Fördelar/nackdelar? 
4. Använder du dig av bedömningsmatriser? 
5. (Om den intervjuade har undervisat i tidigare läroplan) Har bedömningsprocessen
 blivit tydligare i och med införandet av lgy11? 
 

Värdeord:  
1. Finner du värdeorden tydliga att förhålla sig till? 
2. Hur tolkar du värdeorden? 

a. Betyg E: goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som 
utvecklar den kroppsliga förmågan 
b. Betyg C: med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd 
av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan  
c. Betyg A: med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av 
aktiviteter, även av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan.  

3. Har du konkreta exempel på hur detta kan bedömas  
4. Känner du dig trygg med din tolkning? 
5. Finns det några egna värdeord som du använder vid bedömning? 

 
I praktiken: 

1. Konkretiserar du dessa värdeord för elever/föräldrar? 
2. Tror du att elever/föräldrar förstår vad som bedöms? 
3. Känner du trygghet i att motivera betygsättning för elever? 
4. Känner du till bedömningsstödet? 
5. (Om ja) Finner du bedömningsstödet som ett hjälpmedel? 

 
Avslutningsfrågor: 

1. Vad gör ditt jobb värdefullt? 
2. Trivs du med ditt yrkesval? 
3. Är det okej att vi kontaktar dig igen om vi behöver komplettera något? 
4. Har du några frågor eller något du vill ändra på? 

 
Stort tack för ditt medverkande! 
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12. Bilaga 2 

Missivbrev 

Vi är två lärarstudenter på Linnéuniversitetet som för tillfället arbetar med vårt examensarbete. 

Under utbildningen har vi skapat ett intresse för betyg och bedömningsprocessen och hur vi 

som framtida lärare ska gå till väga för att genomföra en rättvis bedömning. Studiens syfte är 

att genom hermeneutik och läroplansteori undersöka hur yrkesverksamma lärare ser på 

kunskapskravens utformning och om de upplever dessa som tillräckligt stöd i 

bedömningsprocessen. Studien kommer framförallt koncentreras kring kunskapskravens 

graderande värdeord som är kopplade till den fysiska förmågan. 

Deltagandet i vår studie är helt och hållet frivilligt och om önskan finns kan deltagande avbrytas 

även efter genomförd intervju. Vi vill studera din upplevelse av de kunskapskrav som finns att 

förhålla sig till i ämnet och det finns inga rätta eller fel svar. Intervjun kommer spelas in för att 

inte missa eller feltolka svar som getts i intervjun. Den insamlade datan kommer att hanteras 

konfidentiellt och enbart vi kommer ha tillgång till den. Din medverkan är även anonym. Dina 

svar kommer enbart att användas i den här studien och förhålla sig till studiens syfte. 

Om önskan finns kan vi delge dig studien i sin helhet när den är klar. Skulle det uppstå några 

frågor innan eller efter är du mer än välkommen att höra av dig till oss via mail eller telefon.   

Vänliga hälsningar, 

Max Eidstam 
Me222se@student.lnu.se  
073-8010486 
 
Max Neij 
Mn222xm@student.lnu.se 
073-0809550 


